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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження обумовлюється важливістю предмету 

правового регулювання у кримінальному процесі для успішного розвитку 

окремої людини, суспільства і держави загалом. Від змісту предмету правового 

регулювання у кримінальному процесі залежить рівень безпеки і ступінь 

свободи людини у певному соціумі. Невідповідність змісту предмету 

кримінального процесуального регулювання загальнолюдським цінностям 

може зумовлювати виникнення соціальної деградації. 

Ефективність реалізації прав, свобод і законних інтересів людини 

насамперед передбачає наявність якісного кримінального процесуального 

законодавства, створення якого залежить від адекватного визначення предмету 

правового регулювання у кримінальному процесі. 

Окремі аспекти предмету правового регулювання досліджувалися багатьма 

вченими з теорії права, такими як С. С. Алексєєв, В. М. Горшенєв, 

М. В. Долгополова, В. Б. Ісаков, М. П. Карєв, Д. А. Керімов, В. М. Коган, 

Г. П. Курдюк, О. В. Малько, Г. В. Мальцев, М. І. Матузов, Ю. М. Оборотов, 

О. В. Петришин, П. М. Рабінович, І. С. Самощенко, О. Ф. Скакун, 

В. Д. Сорокін, В. В. Субочев, Ю. А. Тихомиров, Ю. Г. Ткаченко, Ю. К. Толстой, 

І. Л. Честнов, Г. Г. Шмельова, Л. С. Явич та іншими. 

У теорії кримінального процесу проблемам предмету правового 

регулювання присвятили свої праці такі вчені: Ю. П. Аленін, В. П. Бож’єв, 

Є. Г. Васильєва, В. І. Галаган, С. О. Гейц, Н. В. Глинська, І. В. Гловюк, 

Л. В. Головко, В. Г. Гончаренко, Ю. М. Грошевий, В. Г. Даєв, О. П. Дєрбєньов, 

А. Я. Дубинський, П. С. Елькінд, В. С. Зеленецький, Л. Б. Зусь, О. В. Капліна, 

Л. В. Карабут, О. П. Кучинська, О. М. Ларін, Л. М. Лобойко, П. А. Лупинська, 

В. Т. Маляренко, О. Р. Михайленко, С. Д. Міліцин, В. Т. Нор, Т. Є. Павлісова, 

І. Л. Петрухін, М. А. Погорецький, В. О. Попелюшко, Д. Б. Сергєєва, 

О. В. Смірнов, М. С. Строгович, В. М. Тертишник, І. А. Тітко, Л. Д. Удалова, 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%94%D1%94%D0%B2%D0%B0%20%D0%94$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%94%D1%94%D0%B2%D0%B0%20%D0%94$
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С. А. Шейфер, С. Д. Шестакова, О. Г. Шило, М. Є. Шумило, О. Г. Яновська та 

інші. 

Проте в їх дослідженнях розглядалися лише загальні питання предмету 

правового регулювання. Лише праця С. Д. Міліцина безпосередньо присвячена 

дослідженню предмету правового регулювання кримінального процесуального 

права, проте вона опублікована ще 25 років тому, до того ж у Російській 

Федерації. Зазначений автор дослідив предмет правового регулювання через 

суспільні відносини, що врегульовані нормами кримінального процесуального 

права. Разом з тим належної уваги кримінальній процесуальній діяльності та 

правам, свободам і законним інтересам людини як окремим аспектам предмету 

правового регулювання у кримінальному процесі приділено не було. Це можна 

пояснити тим, що на час видання праці в теорії кримінального процесу панував 

радянський підхід до визначення поняття предмету правового регулювання як 

суспільних відносин. 

В Україні були захищені дисертаційні дослідження, присвячені окремим 

категоріям правового регулювання у кримінальному процесі. У 1997 році 

М. А. Погорецьким захищена кандидатська дисертація «Кримінально-

процесуальні відносини слідчого з органом дізнання, начальником слідчого 

відділу та прокурором». У 2007 році С. О. Гейц захищена кандидатська 

дисертація на тему: «Норми кримінально-процесуального права». У тому 

самому році Л. М. Лобойком захищена докторська дисертація на тему: «Методи 

правового регулювання у кримінальному процесі України». Натомість 

проблеми предмету регулювання кримінального процесуального права не 

ставали предметом окремих монографічних, а також дисертаційних досліджень. 

Відсутністю сучасних фундаментальних досліджень проблем предмету 

правового регулювання у кримінальному процесі можна пояснити неготовність 

переважної більшості представників процесуальної теорії до сприйняття 

прогресивних норм нового кримінального процесуального закону, що були 

високо оцінені європейськими експертами. 
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Предмет правового регулювання у кримінальному процесі тісно 

пов’язаний з такими категоріями кримінального процесуального регулювання, 

як «метод правового регулювання», «спосіб правового регулювання», «засіб 

правового регулювання», «тип правового регулювання», «механізм правового 

регулювання» та «режим правового регулювання». Залежно від особливостей 

предмету кримінального процесуального регулювання обираються певні 

юридичні засоби впливу: способи, методи, тип правового регулювання тощо. 

Однак на сьогодні предмет правового регулювання у кримінальному процесі є 

малодослідженим. В Україні відсутні комплексні наукові праці, присвячені 

дослідженню цієї правової категорії, що у свою чергу гальмує процес 

розроблення шляхів удосконалення правового регулювання у кримінальному 

процесі та не сприяє підвищенню ефективності практичного застосування 

статей кримінального процесуального законодавства. 

Крім того, Концепцією реформування кримінальної юстиції України, 

затвердженою Указом Президента України від 8 квітня 2008 року № 311/2008, 

встановлено, що одним з напрямів реформування системи кримінальної юстиції 

є удосконалення кримінальних процесуальних норм і суміжного законодавства. 

Реалізація цього напряму передбачає чітке визначення предмету кримінального 

процесуального регулювання з метою його відмежування від предметів 

правового регулювання суміжних галузей права. 

З огляду на вищевикладене проблеми визначення предмету правового 

регулювання у кримінальному процесі набувають особливої актуальності. Це 

обумовлює необхідність вирішення наукової проблеми, що полягає у 

комплексному дослідженні предмету правового регулювання у кримінальному 

процесі. 

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

Дисертацію виконано відповідно до п. 7 «Актуальні проблеми реалізації 

кримінального процесуального законодавства та розслідування злочинів» 

Пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх 

справ України на період 2015–2019 років, затверджених наказом МВС України 
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від 16 березня 2015 року № 275; п.п. 1, 2 розділу «Правові засоби боротьби зі 

злочинністю» Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2011–2015 

роки, затверджених постановою загальних зборів Національної академії 

правових наук України від 24 вересня 2010 року № 14-10 (із змінами, 

внесеними згідно з постановою загальних зборів НАПрНУ від 5 березня 2012 

року № 4-12). 

Дисертаційне дослідження ґрунтується на положеннях п. 1 ст. 7 ЗУ від 11 

липня 2001 року «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; 

Концепції вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в 

Україні відповідно до європейських стандартів, схваленої Указом Президента 

України від 10 травня 2006 року № 361/2006 (розділи 1, 2, 4); Концепції 

реформування кримінальної юстиції України, затвердженої Указом Президента 

України від 8 квітня 2008 року № 311/2008 (розділи 1, 2). 

Дослідження виконане у межах наукової теми кафедри кримінально-

правових дисциплін та судових експертиз «Захист прав особи у кримінальному 

процесі» та згідно із планом науково-дослідних робіт Донецького юридичного 

інституту МВС України. 

Тема дисертації затверджена Вченою радою Донецького юридичного 

інституту МВС України 30 жовтня 2013 року (протокол № 3).  

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є отримання нових 

наукових результатів щодо сутності та структури предмету правового 

регулювання у кримінальному процесі, його співвідношення з іншими 

категоріями кримінального процесуального регулювання та стосовно 

перспектив розвитку предмету кримінального процесуального регулювання.  

Для досягнення цієї мети ставилися та були вирішені такі задачі: 

– прослідкувати ґенезу теоретичних уявлень щодо предмету правового 

регулювання у кримінальному процесі; 

– визначити поняття та функціональне призначення предмету правового 

регулювання у кримінальному процесі; 
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– визначити зміст предмету правового регулювання у кримінальному 

процесі; 

– встановити обсяг предмету правового регулювання у кримінальному 

процесі; 

– визначити межі предмету правового регулювання у кримінальному 

процесі; 

– з’ясувати співвідношення предмету та об’єкту правового регулювання у 

кримінальному процесі; 

– визначити співвідношення предмету та засобів і методів правового 

регулювання у кримінальному процесі; 

– з’ясувати співвідношення предмету та типів правового регулювання у 

кримінальному процесі; 

– визначити співвідношення предмету та механізму правового 

регулювання у кримінальному процесі; 

– з’ясувати співвідношення предмету та режиму правового регулювання у 

кримінальному процесі; 

– охарактеризувати структуру предмету правового регулювання у 

кримінальному процесі; 

– виокремити свободи як елемент предмету правового регулювання у 

кримінальному процесі; 

– виокремити законні інтереси як елемент предмету правового 

регулювання у кримінальному процесі; 

– виокремити час і простір як елементи предмету правового регулювання у 

кримінальному процесі; 

– визначити перспективи розвитку предмету правового регулювання у 

кримінальному процесі. 

Об’єктом дослідження є правове регулювання у кримінальному процесі. 

Предметом дослідження є предмет правового регулювання у 

кримінальному процесі. 



10 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є положення 

загальної теорії права, філософії права та теорії кримінального процесу. Під час 

дослідження застосовувалися такі методи: загально-діалектичний, історико-

правовий, формально-логічний, системно-структурний, структурно-

функціональний, порівняльно-правовий, соціологічний та статистичний. 

З’ясування сутності предмету правового регулювання у кримінальному 

процесі (розділ 1) потребувало застосування загально-діалектичного, історико-

правового, формально-логічного, порівняльно-правового, структурно-

функціонального методів. Дослідження предмету регулювання серед інших 

категорій правового регулювання у кримінальному процесі (розділ 2) 

обумовило використання формально-логічного, системно-структурного та 

порівняльно-правового методів. Для визначення структури предмету правового 

регулювання у кримінальному процесі (розділ 3) застосовувалися формально-

логічний, системно-структурний, структурно-функціональний методи. 

Дослідження перспектив розвитку предмету правового регулювання у 

кримінальному процесі (розділ 4) потребувало використання формально-

логічного, історико-правового, порівняльно-правового та системно-

структурного методів. 

Соціологічний метод застосувався під час анкетування суддів та вчених-

процесуалістів за розробленою анкетою. Статистичний метод використовувався 

у всіх розділах дисертації в міру необхідності з’ясування тих чи інших понять, 

що мають кількісне вираження, а також для узагальнення результатів 

опитування суддів та вчених-процесуалістів. 

Теоретичною основою дисертації є наукові праці із загальної теорії права, 

філософії права, кримінального права, кримінального процесуального права, 

цивільного процесуального права та адміністративного процесуального права. 

Емпіричною основою дисертаційного дослідження є результати 

анкетування 200 суддів Івано-Франківської, Хмельницької, Вінницької, 

Київської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Донецької, Луганської, 

Запорізької, Одеської та Миколаївської областей, 100 вчених-процесуалістів, а 
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також особистий досвід роботи автора на посадах слідчого та старшого 

слідчого органів внутрішніх справ. 

Нормативною основою дисертації є кримінальне процесуальне 

законодавство України, кодифіковані кримінальні процесуальні акти 

зарубіжних держав, положення КК, Цивільного кодексу України, Цивільного 

процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства 

України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

Господарського процесуального кодексу України, Сімейного кодексу України, 

рішення КСУ та ЄСПЛ. 

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційного дослідження 

полягає в тому, що воно є першим в Україні комплексним дослідженням 

проблем предмету правового регулювання у кримінальному процесі. Науковою 

новизною відзначаються такі положення: 

вперше: 

– виокремлено основні (головні), другорядні і факультативні (додаткові) 

елементи предмету правового регулювання у кримінальному процесі. 

Основними елементами предмету регулювання є права, свободи і законні 

інтереси, другорядними елементами регулювання – кримінальні процесуальні 

відносини, кримінальна процесуальна діяльність, а факультативними – 

кримінальний процесуальний час і простір; 

– визначено, що предмет кримінального процесуального регулювання 

виконує такі функції: демонстрування правових цінностей на певному етапі 

розвитку суспільства; перенесення окремих потреб людини до сфери 

кримінального процесуального регулювання; визначення змістовного 

наповнення кримінального процесуального регулювання; відмежування сфери 

кримінального процесуального регулювання від інших сфер правового 

регулювання; 

– обґрунтовано, що зміст предмету кримінального процесуального 

регулювання може змінюватися «по горизонталі» та «по вертикалі». Зміни у 

предметі кримінального процесуального регулювання «по горизонталі» 
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відбуваються у разі необхідності врегулювання «нових» або припинення 

регламентації «застарілих» відносин, діяльності, прав, свобод і законних 

інтересів. Зміни у змісті предмету кримінального процесуального регулювання 

«по вертикалі» відбуваються шляхом встановлення ієрархії складових його 

елементів; 

– доведено, що загальний обсяг предмету правового регулювання у 

кримінальному процесі становить «сукупність обсягів» правового регулювання 

його складових елементів, зумовлених необхідністю задоволення потреб 

людини у безпеці та свободі; 

– обґрунтовано, що методи правового регулювання у кримінальному 

процесі обумовлюються основним (головним) елементом предмету 

кримінального процесуального регулювання – правами, свободами і законними 

інтересами; 

– доведено, що вибір типу правового регулювання діяльності органів, що 

здійснюють кримінальне судочинство, доцільно ставити у залежність від 

можливості обмеження прав. За відсутності можливості обмеження останніх 

необхідно використовувати загальнодозвільний тип правового регулювання, а в 

протилежному випадку – спеціальнодозвільний тип правового регулювання; 

– з’ясовано, що залежно від досягнення бажаного результату 

кримінального процесуального регулювання режим правового регулювання в 

кримінальному процесі може бути сприятливим або несприятливим; 

– обґрунтовано, що ієрархія актів кримінального процесуального 

законодавства залежить від конкретної ситуації кримінального провадження і 

«сили» впливу на неї «конкуруючих» прав і законних інтересів, тобто окремих 

прав і законних інтересів або їхньої системи, врегульованих у різних актах 

кримінального процесуального законодавства; 

– визначено, що структурним елементом предмету кримінального 

процесуального регулювання є генеральні (загальні) права, структура яких 

обумовлює структуру кримінальних процесуальних відносин та кримінальної 

процесуальної діяльності; 
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– доведено, що свободи охоплюють ознаки і прав, і законних інтересів. З 

одного боку, свободи, як і законні інтереси, забезпечуються загальними 

обов’язками органів, що здійснюють кримінальне судочинство, вчиняти активні 

дії, з іншого – свободи, як і окремі суб’єктивні права, визначені у загальному 

вигляді у КПК. Зміст свобод чітко не окреслює бажаний результат учасників 

кримінального провадження, тоді як зміст прав і законних інтересів вказує на 

певну мету (соціальне благо) осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві; 

– обґрунтовано, що пропорційність кримінального процесуального 

регулювання передбачає розробку норм кримінального процесуального 

законодавства, що уможливлюють (унеможливлюють) обмеження 

процесуальних прав з огляду на порушені кримінальні права людини; 

удосконалено: 

– поняття законного інтересу у кримінальному процесі, що сформульоване 

з урахуванням здобутків загальноправової теорії та специфіки кримінального 

провадження; 

дістало подальшого розвитку: 

– теоретичне положення про те, що зміна доктрини предмету 

кримінального процесуального регулювання обумовлена зміною 

методологічного підходу до наукового дослідження кримінальних 

процесуальних явищ. Якщо після революції 1917 року до сучасного періоду у 

науці кримінального процесу переважав догматичний підхід, то на сьогодні все 

більше використовується аксіологічний (ціннісний) підхід; 

– положення теорії кримінального процесу про те, що зі змісту предмету 

правового регулювання кримінального процесуального закону повинні бути 

виключені всі загальноправові принципи (засади), адже вони не мають жодного 

практичного значення для учасників кримінального провадження; 

– теоретичне положення про те, що зі змісту предмету кримінального 

процесуального регулювання необхідно виключити усі норми-дефініції. Їх 

використання у КПК обумовлює ризик невиправданої формалізації змісту 
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кримінального процесуального регулювання та звуження предмету такого 

регулювання; 

– теоретичне положення про те, що межами предмету кримінального 

процесуального регулювання не охоплюються правовідносини (діяльність) 

щодо виконання судових рішень. Такі відносини виникають унаслідок 

винесення судового рішення та знаходяться поза предметом правового 

регулювання у кримінальному процесі. Їх унормування необґрунтовано 

розширює предмет регулювання кримінального процесуального закону; 

– положення теорії кримінального процесу про те, що правовідносини 

(діяльність) щодо застосування примусових заходів виховного і медичного 

характеру не повинні включатися до предмету кримінального процесуального 

регулювання, оскільки під час реалізації таких правовідносин особа не набуває 

статусу суб’єкта злочину, що свідчить про відсутність злочину; 

– положення теорії кримінального процесу про те, що узгодженість 

механізму кримінального процесуального регулювання з основним (головним) 

елементом предмету правового регулювання визначають не лише кримінальні 

процесуальні норми та акти правозастосування органів, що здійснюють 

кримінальне судочинство, а й рівень правосвідомості співробітників цих 

органів; 

– теоретичне положення про те, що обсяг предмету регулювання чинного 

КПК у частині регламентації конвенційних прав, свобод і законних інтересів 

людини є звуженим. Предмет регулювання КПК не узгоджується з предметом 

регулювання європейських стандартів у частині забезпечення права на 

початкове ефективне розслідування обставин кримінального правопорушення, 

права на свободу і особисту недоторканність та права на справедливий судовий 

розгляд. 

На підставі проведеного дослідження сформульовані пропозиції щодо 

внесення змін і доповнень до ст.ст. 183, 199, 208, 210. 211, 212, 214, 241, 276, 

315 чинного КПК України, спрямовані на приведення змісту кримінальних 
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процесуальних норм до вимог європейських стандартів забезпечення прав 

людини. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у такому: 

1)  у науково-дослідній діяльності – одержані наукові результати можуть 

стати основою для подальшого розроблення шляхів вирішення проблем 

удосконалення предмету правового регулювання у кримінальному процесі. 

Результати дисертаційного дослідження впроваджено у науково-дослідну 

діяльність Донецького юридичного інституту МВС України (акт впровадження 

від 21.10.2015 року); 

2)  у правотворчій діяльності – пропозиції, сформульовані під час 

дослідження, можуть бути використані з метою внесення змін і доповнень до 

кримінального процесуального законодавства та відомчих нормативно-

правових актів у кримінальній процесуальній сфері правового 

регулювання (лист з Верховної Ради України № 0420/12-1147 від 16.05.2014 

року); 

3)  у навчальному процесі – положення дисертаційного дослідження 

можуть використовуватися під час підготовки відповідних розділів 

підручників, навчальних посібників. Результати цього дослідження 

впроваджено у навчальний процес Донецького юридичного інституту МВС 

України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

Національного університету «Одеська юридична академія» (акти 

впровадження від 18.04.2014 року, 25.04.2014 року, 01.07.2016 року); 

4)  у практичній діяльності – отримані наукові результати можуть 

становити основу вдосконалення процесу застосування норм кримінального 

процесуального закону (лист до ГСУ МВС України № 1728 від 12.06.2014 

року). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

апробовані на Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія і практика 

сучасного права: перспективи та сьогодення» (м. Запоріжжя, 28-29 квітня 

2012 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Роль права та закону у 
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громадянському суспільстві» (м. Одеса, Україна, 20-21 квітня 2012 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання публічного 

та приватного права у контексті сучасних процесів реформування 

законодавства» (м. Херсон, 26-27 квітня 2013 р.); Международной научно-

практической конференции «Направления усовершенствования 

правотворческой деятельности в Украине как основы создания согласованной 

системы эффективных нормативно-правовых актов» (г. Симферополь, 9-10 

августа 2013 г.); Міжнародній науково-практичній конференції «Шляхи 

вдосконалення нормативно-правової бази України як основи сталого розвитку 

суспільства» (м. Донецьк, 17-18 серпня 2013 р.); V Міжнародній науково-

практичній конференції, присвяченій XX-річчю Національної академії 

правових наук України «Актуальні проблеми кримінального права, процесу та 

криміналістики» (м. Одеса, 1 листопада 2013 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Право і держава сучасної України: проблеми розвитку 

та взаємодії» (м. Київ, 8-9 листопада 2013 р.); Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Європейські стандарти кримінального судочинства» 

(м. Донецьк, 27 вересня 2013 року); Всеукраїнській науково-практичній 

конференції молодих вчених «Актуальні проблеми адміністративного та 

кримінального права і процесу» (м. Донецьк, 15 березня 2014 р.); 

Международной научно-практической конференции «Правовые реформы в 

постсоветских странах: достижения и проблемы» (Республика Молдова, 

г. Кишинев 28-29 марта 2014 г.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та 

зарубіжний досвід» (м. Харків, 21-22 листопада 2014 р.); Международной 

научно-практической конференции «Правовые реформы в Молдове, Украине и 

Грузии в контексте евроинтеграционных процессов» (Республика Молдова, 

г. Кишинев, 7-8 ноября 2014 г.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ столітті» (м. Дніпропетровськ, 5-6 

грудня 2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

питання розвитку права та законодавства: наукові дискусії» (м. Львів 28-29 
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листопада 2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Законодавство України: історія розвитку, соціальна обумовленість, якість, 

застосування та вдосконалення» (м. Запоріжжя, 5-6 грудня 2014 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасне державотворення та 

правотворення: питання теорії та практики» (м. Одеса, Україна, 12-13 грудня 

2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія і практика 

сучасної юриспруденції» (м. Київ, 19-20 грудня 2014 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Право, суспільство і держава: форми взаємодії» 

(м. Київ, 16-17 січня 2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки – прогрес 

законодавства України майбутнього» (м. Дніпропетровськ, 16-17 січня 2015 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективні напрями 

розвитку сучасної юридичної науки» (м. Кривий Ріг, 30-31 січня 2015 р.); ІІ 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Особливості формування 

законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти» 

(м. Івано-Франківськ, 27 березня 2015 р.); Міжнародній науковій конференція 

«Юридична наука та практика у третьому тисячолітті» (Словацька Республіка, 

м. Кошице, 27-28 лютого 2015 р.); Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Теоретико-прикладні проблеми юридичної науки на сучасному 

етапі реформування кримінальної юстиції» (м. Хмельницький, 17 квітня 2015 

р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасне кримінальне 

провадження України: доктрина, нормативна регламентація та практика 

функціонування» (м. Одеса, 17 квітня 2015 р.); Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Актуальні проблеми кримінального права та процесу» 

(м. Кривий Ріг, 12 червня 2015 р.); Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Актуальні проблеми досудового розслідування» (м. Кривий Ріг, 

23 жовтня 2015 р.); Международной научно-практической конференции 

«Новый взгляд на евроинтеграционные процессы в Молдове и Украине: 

юридический аспект» (Республика Молдова, г. Кишинев, 25-26 марта 2016 г.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Європейська традиція в 
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міжнародному праві: реалізація прав людини» (Словацька Республіка, 

м. Братислава, 6-7 травня 2016 р.).  

Публікації. За темою дисертації опубліковано монографію; 25 наукових 

статей у виданнях, котрі є фаховими з юридичних наук; 8 наукових статей у 

періодичних виданнях інших держав; 28 тез у збірниках матеріалів 

конференцій; 2 науково-методичних рекомендацій.  

Структура дисертації обумовлена метою, задачами, об’єктом та 

предметом дослідження. Вона складається зі вступу, чотирьох розділів, що 

об’єднують чотирнадцять підрозділів, висновків, списку використаних джерел 

та додатків. Обсяг роботи – 445 сторінок, із яких 345 – основний текст, 32 – 

додатки, 68 – список використаних джерел (524 найменування). 
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РОЗДІЛ 1 

СУТНІСТЬ ПРЕДМЕТУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

1.1. Ґенеза теоретичних уявлень щодо предмету правового 

регулювання у кримінальному процесі 

 

Ретельне дослідження предмету регулювання кримінального 

процесуального права, як і будь-якого іншого явища, насамперед передбачає 

з’ясування його сутності. Для цього розглянемо ґенезу теоретичних уявлень 

щодо предмету регулювання кримінального процесуального права, визначимо 

його поняття, функціональне призначення, зміст, обсяг та межі. 

Розвиток теоретичних уявлень щодо предмету регулювання кримінального 

процесуального права досліджуватиметься на таких історичних етапах: 

дореволюційний (до 1917 року), радянський (1917–1991 роки) та сучасний 

(1991 рік – дотепер). 

Представники дореволюційного періоду теорії кримінального процесу не 

акцентували увагу на визначенні предмету регулювання кримінального 

процесуального права. Разом з тим вони вказували на явище, що регулюється 

кримінальним процесуальним (формальним) правом, кримінальними 

процесуальними нормами. 

О. А. Квачевський кримінальне судочинство називав сукупністю законних 

постанов, що приписують образ, спосіб і порядок дій (курсив – Т.Л.) різних 

органів каральної влади, з метою накладення стягнення на злочинців за вчинені 

злочини. Вчений зазначав, що правила, якими мають керуватися органи 

каральної влади в своїх діях, можуть бути предметом не одного закону [143, 

с. 7]. 

На думку В. К. Случевського, кримінально-процесуальне право нормує 

діяльність кримінального суду і визначає ті засоби, за допомогою яких суд цей 
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застосовує грізні знаряддя кримінальної кари (курсив – Т.Л.), що входить у 

систему покарань кримінального законодавства країни [436, с. 10]. 

С. І. Вікторський і М. В. Духовський розглядали кримінально-

процесуальне (формальне кримінальне) право як сукупність юридичних норм, 

створених для вирішення питань про застосування положень матеріального 

кримінального права (курсив – Т.Л.) до окремих життєвих ситуацій (у кожному 

окремому випадку правопорушення) [61, с. 2; 113, с. 9]. 

Схожою була позиція С. В. Познишева, який писав, що кримінально-

процесуальне або кримінально-судове право є сукупністю юридичних норм, що 

регулюють застосування до окремих випадків постанов кримінального кодексу 

про злочини та їх покарання (курсив – Т.Л.) [324, с. 1]. Автор зазначав, що 

процес є лише моментом каральної діяльності держави [324, с. 2]
1
. 

І. Я. Фойницький відзначав, що формальне (процесуальне) право має своїм 

предметом способи провадження кримінальних справ (курсив – Т.Л.). Автор 

вказував, що кримінальний процес будується не лише відповідно до норм 

кримінального права, а й узгоджуючись із його завданнями з розкриття істини і 

з природою відносин, що при цьому виникають [488, с. 3]. 

М. М. Розін погоджувався з тим, що кримінально-процесуальні норми 

регулюють діяльність суду і процесуально-правові відносини (курсив – Т.Л.) 

між сторонами і судом [416, с. 7–8]. 

Результати аналізу дореволюційних теоретичних уявлень про кримінальне 

судочинство, кримінально-процесуальне (формальне кримінальне) право, 

кримінально-процесуальні норми засвідчують, що вчені-процесуалісти 

вказаного періоду предмет регулювання кримінально-процесуального права 

розуміли по-різному. Змістом останнього охоплювалися: 1) діяльність різних 

органів каральної влади, в тому числі діяльність із застосування положень 

матеріального кримінального права; 2) процесуально-правові відносини між 

сторонами і судом. 

                                                           
1
 Прихильником такої позиції був Д. Г. Тальберг [454, с. 1]. 
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Радянський період розвитку процесуальної теорії характеризується появою 

визначень предмету регулювання кримінально-процесуального права 

(кримінально-процесуальних норм). У цей період навіть проводилось 

комплексне дослідження, присвячене безпосередньо предмету регулювання 

радянського кримінально-процесуального права [274]. 

М. С. Строгович вважав, що нормами кримінально-процесуального права 

регламентується і регулюється порядок розслідування і вирішення кримінальних 

справ, діяльність органів слідства, прокуратури і суду та їх відносини (курсив 

– Т.Л.) з громадянами і організаціями, що беруть участь у провадженні 

кримінальних справ [447, с. 44]. 

Схожу позицію займала П. С. Елькінд, яка зазначала, що предметом 

регулювання кримінально-процесуального права є поведінка учасників 

суспільних відносин (курсив – Т.Л.) [514, с. 6], що реалізується в сфері 

порушення, розслідування, розгляду і вирішення справ про злочини між 

суб’єктами кримінально-процесуальних прав і обов’язків [515, с. 6]. 

Дещо по-іншому розставляв акценти В. П. Бож’єв, який погоджувався з 

тим, що предметом кримінально-процесуального регулювання є суспільні 

відносини (курсив – Т.Л.) [45, с. 27–28], а дію визнавав ядром, змістом 

суспільного відношення, що регулюється, головним елементом 

правовідношення [45, с. 27]. 

М. С. Алєксєєв, В. Г. Даєв, і Л. Д. Кокорєв предмет кримінально-

процесуального регулювання ототожнюють з суспільними відносинами (курсив 

– Т.Л.), що виникають і розвиваються під час кримінального судочинства [5, 

с. 26–27]. 

У своєму комплексному дослідженні предмету регулювання радянського 

кримінально-процесуального права С. Д. Міліцин наполягає, що останнє 

регулює саме суспільні відносини (курсив – Т.Л.), що виникають між 

учасниками кримінального судочинства, а не їх окремі дії (діяльність) [274, 

с. 12]. На думку автора, вказівка при визнанні предмету регулювання, поряд з 

відносинами, і на відповідну діяльність видається зайвою, оскільки суспільні 
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відносини є необхідною формою (результатом) реалізації будь-якої соціально 

значущої діяльності, яка не може існувати поза суспільних відносин [274, с. 12–

13]. 

Узагальнюючи наведені точки зору вчених, можна підсумувати, що в 

теорії кримінального процесу радянського періоду уявлення процесуалістів 

щодо предмету регулювання кримінального процесуального права були 

неоднаковими, навіть протилежними. Одні вчені до змісту предмету 

регулювання радянського кримінально-процесуального права включали 

діяльність учасників кримінального процесу, інші – суспільні відносини у сфері 

кримінального судочинства, треті – діяльність (поведінку) учасників 

кримінального процесу і відносини між ними. 

На сучасному етапі розвитку науки кримінального процесу все більшої 

популярності серед учених набуває визначення предмету кримінального 

процесуального регулювання. Водночас процесуалісти переважно не 

включають яких-небудь нових властивостей у зазначене поняття. 

І. В. Кутюхін вказує, що предметом кримінально-процесуального 

регулювання є поведінка, тобто діяльність (курсив – Т.Л.) суб’єктів 

кримінального судочинства [183, с. 18]. Подібної позиції дотримується М. К. 

Гулялова, яка зазначає, що кримінально-процесуальний закон регламентує 

діяльність (курсив – Т.Л.) органів кримінального судочинства і інших суб’єктів 

щодо розслідування, розгляду та вирішення кримінальних справ [103, с. 12]. 

Опонентами такої позиції виступають Т. Є. Павлісова і С. О. Патюк. 

Остання пише, що предметом правового регулювання у сфері кримінального 

судочинства є суспільні відносини (курсив – Т.Л.), що виникають у зв’язку з 

кримінальним правопорушенням, що вчинене або готується [307, с. 144]
1
. 

Т. Є. Павлісова предметом кримінально-процесуального регулювання 

називає ті суспільні відносини (курсив – Т.Л.), що викликані потребою у захисті 

                                                           
1
 О. В. Петришин, Г. В. Софронов та І. А. Тітко також є прихильниками тієї точки зору, 

що предмет правового регулювання – це певна (не вся) сукупність суспільних відносин [310, 

с. 29; 445, с. 72; 459, с. 252]. 



23 

прав і інтересів громадян, порушених реально вчиненим або передбачуваним 

злочином [300, с. 18]. 

Аналогічну думку висловлює М. А. Погорецький, який зазначає, що 

ефективність захисту прав і свобод особистості пов’язана з повнотою 

регулювання правових відносин (курсив – Т.Л.), що виникають у кримінальному 

процесі [320, с. 170]. 

С. І. Щериця вказує на те, що нормативно-правові акти, що мають 

юридичну силу закону і містять кримінальні процесуальні норми, регулюють 

суспільні відносини (курсив – Т.Л.) у сфері здійснення кримінального 

провадження, тобто досудового розслідування і судового провадження, 

процесуальних дій у зв’язку із вчиненням діяння, передбаченого законом 

України про кримінальну відповідальність [512, с. 5]. 

О. В. Побєдкін зазначає, що предметом кримінально-процесуального права 

є суспільні відносини (курсив – Т.Л.), що складаються під час кримінального 

судочинства у зв’язку з повідомленням про злочин, попереднім розслідуванням, 

судовим розглядом і судовою перевіркою законності, обґрунтованості і 

справедливості прийнятого судового рішення [317, с. 144]. 

Д. П. Письменний також дотримується позиції, що предметом 

кримінального процесуального регулювання є суспільні відносини. Вчений 

зазначає, що процес правового регулювання відображає взаємовідносини 

держави та соціальних відносин в суспільстві, в тому числі вирішує проблему 

вдосконалення кримінального процесуального законодавства шляхом зміни чи 

оптимізації, поліпшення правовідносин (курсив – Т.Л.), що складаються в 

державі, з розкриття й розслідування кримінальних правопорушень та 

встановлення осіб, які їх вчинили [315]. 

Компромісної точки зору дотримується С. О. Гемай, яка погоджується з 

тим, що предметом правового регулювання є і відповідні суспільні відносини, і 

діяльність (курсив – Т.Л.), що здійснюється у кримінальних справах. На думку 

процесуаліста, в такій динамічній системі, що нею є кримінальний процес, на 

перший план виходить діяльність суб’єктів. Однак ця діяльність і є поведінкою, 
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що є одним із структурних елементів кримінально-процесуальних 

відносин [76]. 

О. М. Толочко зазначає, що кримінальний процесуальний кодекс має 

регулювати процедуру здійснення правосуддя (курсив – Т.Л.), що у свою чергу 

потребує дотримання прав людини і основоположних свобод усіх учасників 

процесуальних відносин [462, с. 57]. 

У сучасній навчальній літературі з кримінального процесу предмет 

кримінального процесуального регулювання розглядається насамперед як 

кримінальні процесуальні відносини й кримінальна процесуальна діяльність. 

Так, у підручнику, підготовленому представниками харківської 

процесуальної школи, предмет правового регулювання у кримінальному 

процесуальному праві визначається як суспільні відносини, що під впливом 

кримінальних процесуальних норм складаються під час досудового 

розслідування, судових проваджень в суді першої інстанції і перегляду судових 

рішень, а також при виконанні судових рішень, під час міжнародного 

співробітництва під час кримінального провадження [172, с. 28]. 

У підручнику, розробленому представниками Національної академії 

внутрішніх справ, зазначається, що предметом регулювання кримінально-

процесуального законодавства є суспільні відносини, що виникають, існують, 

змінюються і закінчуються у зв’язку з досудовим розслідуванням і 

судочинством у конкретних кримінальних провадженнях (кримінальних 

справах) [173, с. 44]
1
. 

У навчальному посібнику за редакцією В. Г. Гончаренка та В. А. 

Колесника вказується, що предметом кримінального процесуального права є ті 

суспільні відносини, що виникають, існують, змінюються і закінчуються у 

зв’язку зі здійсненням конкретного кримінального провадження (досудового 

                                                           
1
 Аналогічне визначення предмета регулювання кримінально-процесуального права 

міститься в російському підручнику з кримінального процесу 2011 року [480, с. 13]. 

Висновок про те, що предмет кримінального процесуального регулювання охоплює 

суспільні відносини і діяльність можна зробити з аналізу змісту російського підручника з 

кримінального процесу М. Х. Гельдибаєва та В. В. Вандишева [74, с. 32]. 
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розслідування і судового провадження у зв’язку із учиненням діяння, 

передбаченого законом України про кримінальну відповідальність) [171, с. 29]. 

У підручнику з кримінального процесу Л. М. Лобойка зазначається, що 

кримінальні процесуальні відносини є предметом правового регулювання. 

Разом з тим автор пише, що з урахуванням того, що утвердження і забезпечення 

прав і свобод людини є головним обов’язком держави (ч. 2 ст. 3 Конституції), 

правомірно ставити питання про те, що предметом правового регулювання 

повинні бути права і свободи [200, с. 35]. 

Підбиваючи підсумок дослідженню теоретичних уявлень про предмет 

регулювання кримінального процесуального права, можна констатувати, що 

останній процесуалістами визначається знов-таки через суспільні відносини і 

діяльність, що врегульовані кримінальними процесуальними нормами. 

Однак слід також відзначити, що на сучасному етапі розвитку 

процесуальної теорії з’являється думка щодо зміни доктрини предмету 

регулювання кримінального процесуального права. 

Л. М. Лобойко справедливо наголошує, що доктрина суспільних відносин 

як предмету правового регулювання виникла і розвивалася в Радянському 

Союзі. На її основі будувалися всі теоретичні дослідження і всі галузі 

законодавства. Доктрина досі продовжує «переможну ходу» теоретичними 

правовими полями та й у законодавстві. Чи не в цьому криється причина того, 

що якість законодавства і ефективність його дії в Україні, яка живе не за 

радянськими правилами, є доволі низькими [197, с. 31–32]? 

В умовах демократичної, правової держави, де людина визнається 

найвищою цінністю, має діяти нова доктрина предмету правового регулювання. 

Якщо за нашою Конституцією людина є важливішою за державу цінністю, то 

права людини мають бути предметом правового регулювання, а суспільні 

відносини право має «вибудовувати» під ці права. А не навпаки – права 

«підлаштовувати» під суспільні відносини [197, с. 32]. 

Ми не можемо не погодитися з такою позицією вченого. На сучасному 

етапі розвитку процесуальної теорії видається закономірною зміна радянської 
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доктрини предмету кримінального процесуального регулювання внаслідок 

перегляду ціннісних орієнтирів. На сьогодні все більше уваги приділяється 

антропологічним, аксіологічним основам кримінального процесуального права, 

відповідно до яких центральне місце у кримінальній процесуальній системі 

відводиться людині, її правам. 

Отже, можна зробити висновок, що предмет регулювання кримінального 

процесуального права на всіх розглянутих історичних етапах визначався 

вченими-процесуалістами через кримінальну процесуальну діяльність та/або 

кримінальні процесуальні відносини. 

Разом з тим на сучасному етапі розвитку процесуальної теорії справедливо 

висловлюється думка про зміну доктрини предмету кримінального 

процесуального регулювання. В зв’язку з переглядом правових цінностей в 

суспільстві обґрунтовується, що предметом регулювання кримінального 

процесуального права повинні стати права людини. 

Зміна доктрини предмету кримінального процесуального регулювання 

обумовлена зміною методологічного підходу щодо наукового дослідження 

кримінальних процесуальних явищ. Якщо після революції 1917 року до 

сучасного періоду у науці кримінального процесу переважав догматичний 

підхід, то на сьогодні все більше використовується аксіологічний (в тому числі 

антропологічний) підхід. 

Використання не лише догматичного, а й аксіологічного методологічного 

підходів під час дослідження предмету кримінального процесуального 

регулювання обумовлено оновленням методології правової, зокрема 

кримінальної процесуальної, науки. Наразі остання стає ближче до людини, її 

цінностей. 

Догматичний та аксіологічний підходи є найбільш «несхожими» 

методологічними підходами. Якщо догматика права досліджує кримінальний 

процес у найбільш абстрагованому, теоретичному вигляді, вільному як від 

впливу простору і часу, так і від переваг дослідника і законодавця, то аксіологія 

натомість повністю підпорядкована впливу конгломерату цінностей та 
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інтересів. Якщо перша здатна пояснити, що собою являє процес, то друга – 

чому він такий, а також яким він має бути [56, с. 3]. 

Догматичне дослідження процесу проводиться тим самим шляхом і 

переслідує ті самі цілі, що і догматичне дослідження будь-якої іншої сфери 

права. Догматика права, досліджуючи юридичні явища, відвертає від них 

загальні риси, утворює юридичні поняття, групує і систематизує їх на основі 

помічених в них вищих принципів і, спираючись на отримані висновки, 

пояснює значення існуючих інститутів права [416, с. 20]. 

Використання догматичного підходу щодо визначення предмету 

регулювання кримінально-процесуального права було досить популярним у 

радянські часи. Це яскраво спостерігається зі змісту монографії С. Д. Міліцина, 

безпосередньо присвяченої дослідженню предмету регулювання радянського 

кримінально-процесуального права. Предмет кримінально-процесуального 

права учений визначає через кримінально-процесуальні відносини [274, с. 12]. 

Останні С. Д. Міліцин розглядає у співвідношенні і взаємозв’язку з 

суспільними відносинами, що є предметом регулювання цивільного 

процесуального [274, с. 59–70], адміністративного [274, с. 70–80] та виконавчо-

трудового права [274, с. 80–84]. 

Аналогічний методологічний підхід використовує Ф. М. Кудін, який 

предмет юридичного регулювання кримінально-процесуального права 

структурно поділяє за видами кримінально-процесуальних відносин [178, с. 28]. 

Інші вчені предмет регулювання кримінального процесуального права 

визначають через кримінальну процесуальну діяльність [183, с. 18; 302, с. 212]. 

Як наслідок дослідження останньої шляхом застосування догматичного підходу 

у процесуальній теорії виділялися різні структурні елементи [122, с. 107]. 

Зазначені «догматичні» визначення предмету регулювання кримінального 

процесуального права є логічними та обґрунтованими, оскільки кримінальний 

процес – це завжди діяльність суб’єктів (учасників), які взаємодіють між собою. 

Неможливо уявити здійснення кримінального судочинства без проведення 
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процесуальних (у тому числі слідчих (розшукових) дій та реалізації відносин 

між сторонами кримінального провадження і судом. 

З огляду на вищезазначене цілком закономірним видається той факт, що 

згідно з доктриною кримінальних процесуальних відносин (кримінальної 

процесуальної діяльності) як предмету кримінального процесуального 

регулювання здійснювалися процеси правотворення у кримінальній 

процесуальній сфері, внаслідок яких частково змінювалось та повністю 

оновлювалось кримінальне процесуальне законодавство України. 

Разом з тим використання лише догматичного підходу до визначення 

предмету правового регулювання у сучасному кримінальному процесі не 

можна визнати достатнім. Кримінальне процесуальне законодавство, що 

виписане за доктриною кримінальних процесуальних відносин (кримінальної 

процесуальної діяльності), не завжди задовольняє потреби та інтереси окремих 

учасників кримінального судочинства
1
. 

Ставлячи на перше місце кримінальні процесуальні відносини або 

фактичний їх зміст – кримінальну процесуальну діяльність – законодавець не 

сприяє ефективному забезпеченню прав, свобод і законних інтересів учасників 

кримінального провадження. Причому не лише учасників зі сторони захисту 

(підозрюваного, обвинуваченого), а й потерпілого, що підтверджує ЄСПЛ у 

своїх рішеннях [384; 398; 399; 401; 404; 405]. 

Встановлення зазначеною європейською судовою установою, юрисдикція 

якої визнана Україною, порушення останньою конвенційних зобов’язань у 

частині якості кримінального процесуального законодавства є констатацією 

того, що доктрина предмету регулювання як кримінальних процесуальних 

відносин (кримінальної процесуальної діяльності), визначена лише шляхом 

використання догматичного підходу, не відповідає сучасним реаліям щодо 

                                                           
1
 На наш погляд, саме пріоритет догматичного підходу під час теоретичних досліджень 

та під час законотворчої діяльності став визначальним для висновку Л. М. Володіної, яка 

зазначає, що, на жаль, законодавчі та теоретичні конструкції, що моделюють інститути 

кримінально-процесуального права, не дають відповіді на питання, як реально забезпечити 

захист прав людини у кримінальному процесі [71, с. 23]. 
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верховенства прав, свобод і законних інтересів людини у кримінальному 

процесі. 

Тому не можна не погодитися з М. М. Розіним, який зазначав, що у 

догматики права є безперечні заслуги. Вона з’ясовує юридичну природу 

правових інститутів, їх походження і розвиток, взаємний зв’язок і залежність, 

об’єднуючи їх вищі юридичні принципи тощо. Як наслідок – вона дає картину, 

що відображає внутрішнє життя права та його інститутів. Але процесуалісти не 

можуть і не повинні обмежуватися лише догматичним дослідженням права, 

адже на питання, сумніви і потреби дійсності юридична догматика часто не в 

силах буде відповісти [415, с. 40]. 

Використання лише догматичного підходу до визначення предмету 

правового регулювання у кримінальному процесі не може забезпечити 

реалізацію прав, свобод і законних інтересів людини у кримінальному 

провадженні, оскільки останні за цим підходом визнаються другорядними щодо 

кримінальних процесуальних відносин і кримінальної процесуальної 

діяльності. 

Наш висновок підтверджується і результатами емпіричних досліджень. 

74,5% вчених-процесуалістів зазначили, що для якісного правового 

врегулювання та ефективної реалізації прав і свобод людини у кримінальному 

процесі необхідним є використання як догматичного, так і аксіологічного 

підходів до формування предмету кримінального процесуального регулювання 

(див. Додаток Б). 

На сучасному етапі розвитку процесуальної теорії для визначення 

предмету правового регулювання у кримінальному процесі вчені починають 

використовувати аксіологічний підхід, відповідно до якого процесуальним 

законом має регулюватися те, що має цінність для людини. 

Підтвердженням цього є позиція академіка НАПрН України В. С. 

Зеленецького, який у 2010 році писав, що у демократичному суспільстві все, що 

становить соціальну цінність для громадянина, повинно, по-перше 

проголошуватися (констатуватися) і, по-друге, докладно регламентуватися в 
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законі [124, с. 254]. Справедлива позиція В. С. Зеленецького засвідчує 

пріоритетність аксіологічного підходу до визначення предмету кримінального 

процесуального регулювання, що реалізується з урахуванням того, що 

становить цінність для людини, тобто її прав, свобод і законних інтересів. 

Формальне проголошення прав і свобод не має суттєвої практичної 

значущості без наявності правового механізму забезпечення цих прав і свобод, 

без розвиненої системи гарантій їх реалізації [326, с. 3]. Не підкріплюючись 

відповідними процесуальними обов’язками та юридичною відповідальністю, 

проголошені права, свободи і законні інтереси учасників кримінального 

судочинства стають не більше, ніж декларацією. Адже їх незабезпечення 

органами кримінального судочинства не тягне для останніх жодних негативних 

правових наслідків. Отже, для ефективного задоволення людських потреб та 

інтересів процесуальні права, свободи і законні інтереси людини мають 

докладно регламентуватися, тобто чітко визначатися і підкріплюватися 

процесуальними обов’язками та юридичною відповідальністю службових осіб. 

Таким чином, використання аксіологічного підходу до визначення 

предмету кримінального процесуального регулювання свідчить про те, що ним 

(предметом) насамперед мають бути права, свободи і законні інтереси, оскільки 

останні є цінними для людини. 

Використання аксіологічного підходу до визначення предмету правового 

регулювання у кримінальному процесі сприятиме створенню кримінальних 

процесуальних норм, що відповідатимуть міжнародним та європейським 

стандартам забезпечення прав людини у кримінальному процесі. Тому на 

сучасному етапі розвитку процесуальної теорії задля визначення предмету 

правового регулювання у кримінальному процесі передусім використовується 

аксіологічний підхід, відповідно до якого процесуальним законом має 

регулюватися те, що має цінність для людини. 
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1.2. Поняття та функціональне призначення предмету правового 

регулювання у кримінальному процесі 

 

Для визначення предмету правового регулювання у кримінальному 

процесі проаналізуємо зміст основних систематизованих нормативно-правових 

актів сфери кримінального судочинства. 

У Статуті кримінального судочинства 1864 року [483] зазначено, що цей 

акт визначає правила порядку притягнення до відповідальності за злочин або 

проступок (ст. 1). 

У КПК УРСР 1922 року [479] було зазначено, що ним визначається 

порядок провадження кримінальних справ (ст. 1). Не змінилася позиція 

законодавця стосовно призначення КПК у 1927 році [478], що його тодішній 

законодавець також розумів як визначення порядку кримінального 

провадження у судово-слідчих установах (ст. 1). 

Структура КПК України 1960 року (загальні положення; порушення 

кримінальної справи, дізнання і досудове слідство; провадження справ у суді 

першої інстанції; провадження з перевірки вироків, постанов і ухвал суду; 

виконання вироку, ухвали і постанови суду; застосування примусових заходів 

медичного характеру; протокольна форма досудової підготовки матеріалів; 

провадження в справах про злочини неповнолітніх; видача особи 

(екстрадиція) [177] вказує на те, що кримінальним процесуальним законом 

регулюється саме кримінальне провадження. Це підтверджується у ст. 1 КПК, 

де встановлено, що призначенням останнього є визначення порядку 

провадження у кримінальних справах [177]. Аналогічну структуру і 

призначення мають КПК Російської Федерації, Республіки Білорусь, 

Республіки Молдова, Республіки Казахстан, Азербайджанської 

Республіки [473; 474; 475; 476; 477]. 

У проектах КПК України також дістає вияву думка про те, що предметом 

правового регулювання у кримінальному процесі є провадження у 

кримінальних справах. Так, у ст. 1 проекту КПК, що був розроблений 
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Національною комісією зі зміцнення демократії та утвердження верховенства 

права, вказувалося, що ним встановлюється порядок кримінального 

(досудового і судового) провадження щодо кримінальних правопорушень 

(кримінальних проступків і злочинів) та інших діянь, визначених законом 

України про кримінальну відповідальність [352]. А у ст. 1 проекту КПК, 

внесеному на розгляд Верховної Ради України народними депутатами В. Р. 

Мойсиком, І. В. Вернидубовим, С. В. Ківаловим, Ю. А. Кармазіним 

(реєстраційний № 1233) зазначалось, що порядок провадження у кримінальних 

справах на території України визначається на основі Конституції України, КПК 

і міжнародних договорів України [353]. 

Структура і зміст чинного КПК України свідчать, що предметом правового 

регулювання останнього є кримінальне провадження. Так, у ст. 1 цього 

кодифікованого акту зазначається, що лише кримінальним процесуальним 

законодавством України визначається порядок кримінального провадження на 

території України [175]. Структурні елементи чинного КПК України (загальні 

положення, заходи забезпечення кримінального провадження, досудове 

розслідування, судове провадження у першій інстанції, судове провадження з 

перегляду судових рішень, особливі порядки кримінального провадження, 

виконання судових рішень, міжнародне співробітництво під час кримінального 

провадження, особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, 

надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної 

операції) [175] також є констатацією факту правового регулювання саме 

кримінального провадження. 

Таким чином, результати аналізу нормативно-правових актів доводять, що 

предметом правового регулювання у кримінальному процесі є кримінальне 

провадження, тобто діяльність із початку провадження, досудового 

розслідування, судового розгляду та вирішення кримінальних справ. 

Тепер розглянемо теоретичні уявлення про предмет правового 

регулювання. 
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Теоретик права С. С. Алєксєєв писав, що предметом правового 

регулювання є суспільні відносини, що об’єктивно можуть «піддаватися» 

нормативно-організаційному впливу і у відповідних соціально-політичних 

умовах потребують такого впливу, здійснюваного за допомогою юридичних 

норм, усіх інших юридичних засобів, які утворюють механізм правового 

регулювання [7, с. 292]. 

Доповненням цього визначення є твердження Ю. М. Оборотова про те, що 

якщо не зводити предмет правового регулювання до суспільних відносин, то 

він включає: нормативно встановлене коло учасників правовідносин (суб’єктів 

права), з визначенням їх ознак; вказівку на обставини, з якими пов’язані дія 

правових норм та визначення варіантів поведінки; вимоги до об’єктів правової 

діяльності і перелік об’єктів інтересу [297, с. 39]. 

М. О. Лукашев зазначає, що предмет правового регулювання є категорією 

чинного права, у якій фіксується модель (зразок) суспільних відносин, що 

охоплюються правовою формою шляхом вказівки на варіанти поведінки 

учасників цих відносин (тобто на їх права і обов’язки) [253, с. 185]. 

А. В. Альфєрєнко пише, що предмет правового регулювання – це та чи 

інша поведінка людей (суб’єктів права), що існує у межах суспільних відносин. 

У процесі правового регулювання суспільні відносини набувають форми 

правовідносин, а їх суб’єкти – прав і обов’язків, передбачених правовими 

актами [13, с. 86]. 

О. Ф. Скакун формулює предмет правового регулювання як сукупність 

якісно однорідних суспільних відносин, урегульованих правовими нормами 

(відповідає на запитання «Що?»). Авторка зазначає, що предмет правового 

регулювання вказує, на яку групу суспільних відносин спрямований вплив 

норм права, зокрема їх диспозицій (прав і обов’язків) [432, с. 349]. 

В. В. Копєйчиков та С. Л. Лисенков висловлюють думку про те, що 

предметом правового регулювання є найважливіші – з точки зору держави –  

суспільні відносини, що об’єктивно потребують і піддаються юридичному 
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регулюванню, і сторони яких виступають їх свідомими та вольовими 

учасниками [457, с. 259]. 

М. М. Марченко, Д. М. Безрядін та В. О. Слєпцов зазначають, що предмет 

правового регулювання становить собою сукупність якісно однорідних 

суспільних відносин, що регулюються нормами, які належать до тієї чи іншої 

галузі права [40, с. 142; 267, с. 566]. Майже ідентичної точки зору дотримується 

О. В. Мелехін, який пише, що предмет правового регулювання – це якісно 

визначений вид суспільних відносин, на який спрямований вплив цієї галузі 

права [270, с. 319]. 

Акцентуючи увагу на загальноправовому предметі правового 

регулювання, М. А. П’янов визначає його як збиральний образ суспільних 

відносин, що можуть і повинні регулюватися позитивним правом [354, с. 142]. 

О. Ф. Вишневський, В. О. Кучинський та М. О. Горбаток вважають, що 

предмет правового регулювання становлять суспільні відносини, що за своєю 

природою піддаються нормативно-правовому впливу й потребують його [65, 

с. 502]. 

Схожої позиції щодо визначення предмету правового регулювання 

дотримуються П. М. Рабінович [355, с. 155], К. Г. Волинка [68, с. 104], В. М. 

Сирих [351, с. 278], Т. В. Власова, В. М. Дуель, М. О. Заніна [67, с. 181–182], З. 

Ч. Чикєєва [498, с. 58], М. М. Расолов [358, с. 280], А. О. Кущенко [188, с. 21–

22, 24], В. І. Іванов [128], С. В. Бошно [50]. 

Отже, спираючись на погляди вчених з загальної теорії права, можна 

констатувати, що предметом правового регулювання насамперед визнаються 

суспільні відносини. Однак такий підхід до визначення предмету правового 

регулювання є виправданим лише у теоретико-правових дослідженнях, де 

суспільні відносини розглядаються як стабільні, незмінювані. Визначення 

предмету правового регулювання через суспільні відносини є цінним для теорії 

у разі розгляду кримінального процесу у статиці. 

Динамічність реального кримінального процесу зумовлює швидку і часту 

трансформацію юридичного змісту кримінальних процесуальних відносин, 
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зміну суб’єктного та об’єктного їх складів. Інтенсивний рух кримінального 

процесу зводитиме нанівець практичне значення предмету правового 

регулювання як сукупності кримінальних процесуальних відносин. Тому 

сумнівною є позиція С. Д. Міліцина, який зазначає: «Кримінально-

процесуальне право регулює саме суспільні відносини, що виникають між 

учасниками кримінального судочинства, а не їхні окремі дії (діяльність)» [274, 

с. 244]. 

Предмет правового регулювання у кримінальному процесі здебільшого 

розглядають як кримінальну процесуальну діяльність державних органів на 

початку провадження, досудового розслідування, судового розгляду та 

вирішення кримінальних справ. Це пов’язано із розумінням кримінального 

процесу як кримінальної процесуальної діяльності, а не як кримінальних 

процесуальних відносин. Пріоритет діяльнісного підходу до визначення 

кримінального процесу обумовлює наявність багатьох праць, предметом 

дослідження яких є кримінальна процесуальна діяльність, її особливості. 

Прикладом є дослідження структурних елементів кримінальної процесуальної 

діяльності, серед яких виокремлюють: вертикальні (процес, провадження, 

стадія, процесуальна дія, елементарний процесуальний акт, «квант» 

процесуальної дії) [122, с. 100–107; 123, с. 232–233]; горизонтальні (мета, 

завдання, принципи
1
, функції, учасники, засоби, способи, форма, гарантії 

діяльності та рішення, що приймаються за її результатами) [84, с. 99–100; 202, 

с. 13; 174, с. 13]. 

У кримінальній процесуальній літературі небезпідставно зазначається, що 

поняття «діяльність» ширше за своїм змістом, ніж «правовідносини», оскільки 

охоплює не тільки сукупність прав і обов’язків сторін, що реалізуються у 

правовідносинах, а й регламентований законом порядок діяльності, у тому 

числі вибір дії або рішення, форму закріплення перебігу та результатів 

діяльності [258, с. 13]. 

                                                           
1
 У дисертації ми ототожнюємо категорії «принцип» та «засада». 
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Використання категорії «кримінальна процесуальна діяльність» при 

формулюванні предмету правового регулювання є доцільним, адже вона 

відображає особливості кримінального процесуального законодавства, 

нормативні положення якого встановлюють порядок і послідовність здійснення 

дій, процедур та проваджень. Попри це повне виключення із предмету 

правового регулювання кримінального процесуального права суспільних 

відносин є неправильним, оскільки учасниками кримінальної процесуальної 

діяльності є багато суб’єктів, які взаємодіють між собою. А формою такої 

взаємодії є саме кримінальні процесуальні відносини. 

На наш погляд, слушною є позиція Л. М. Лобойка, який зазначає: «… не 

можна робити категоричних висновків про те, що кримінально-процесуальне 

право регулює виключно діяльність або виключно суспільні відносини» [203, 

с. 37]. Кримінальні процесуальні відносини та кримінальна процесуальна 

діяльність співвідносяться як форма і зміст, що характеризують окремі аспекти 

предмету правового регулювання у кримінальному процесі. Тому предметом 

правового регулювання у кримінальному процесі є кримінальна процесуальна 

діяльність, що здійснюється у формі кримінальних процесуальних відносин. 

Під час опитування 79,5% вчених-процесуалістів відповіли, що зміст 

предмету правового регулювання у кримінальному процесі охоплює як 

кримінальні процесуальні відносини, так і кримінальну процесуальну 

діяльність (див. Додаток Б). 

Разом з тим дозволимо собі припустити, що кримінальна процесуальна 

діяльність та кримінальні процесуальні відносини не вичерпують собою 

елементи предмету кримінального процесуального регулювання. Потреба у 

правовому регулюванні відносин та діяльності обумовлюється життям людини, 

її правами, свободами та законними інтересами. П. М. Рабінович слушно 

зазначає, що держава та здійснюване нею юридичне регулювання суспільних 

відносин мають слугувати кожній людини, повинні бути, насамперед, 

інструментами забезпечення, охорони та захисту її прав і свобод [355, с. 3]. 



37 

Гуманізація кримінального процесу
1
 передбачає врахування результатів 

сучасних антропологічних досліджень при визначенні предмету правового 

регулювання кримінального процесуального права. Об’єктом дослідження 

сучасної антропології є людина, її права і законні інтереси. Саме останні 

виділяються вченими як окремий, самостійний предмет правового регулювання 

кожної галузі права [202, с. 29]
2
. Не є винятком і кримінальний процес, у якому 

часто обмежуються (а іноді порушуються) права, свободи та законні інтереси 

людини
3
. 

Це дає підстави висунути гіпотезу про те, що права, свободи і законні 

інтереси людини є самостійним елементом предмету правового регулювання у 

кримінальному процесі. Чинне кримінальне процесуальне законодавство чітко 

регламентує процедури обмеження органами кримінального судочинства прав, 

свобод і законних інтересів людини. Так, положення КПК встановлюють 

порядок отримання дозволу суду та санкції прокурора на здійснення 

процесуальних дій, що пов’язані із обмеженням таких правових дозволів 

                                                           
1
 Концепцією реформування кримінальної юстиції України визначено, що одним із 

принципів, на якому має будуватись кримінальна юстиція України, є гуманізація 

законодавства у сфері кримінальної юстиції [158, с. 23]. 
2
 Наприклад, І. В. Бойко розглядаючи питання трансформації поглядів на предмет 

адміністративного права, пише, що основоположною позицією при перегляді змісту 

предмета адміністративного права є твердження, що людина є найвищою соціальною 

цінністю в нашому суспільстві. Розуміння адміністративного права як такого, що покликане 

служити людині та громадянинові й допомагати реалізовувати права й свободи через 

діяльність органів виконавчої влади та інших суб’єктів, що здійснюють владні управлінські 

функції, видається актуальним і слушним у цей період розвитку суспільства і держави. 

Основним призначенням адміністративного права авторка визнає нормативну деталізацію 

прав, свобод й обов’язків людини та громадянина, створення механізмів їх реалізації та 

виконання, забезпечення, охорони та захисту [46, с. 115–116]. 

Н. В. Генріх досліджуючи проблеми вдосконалення механізму кримінально-правового 

регулювання зазначає, що відмова від розуміння сутності і значення кримінально-правового 

регулювання як засобу державного розв’язання соціальних колізій означає поворот до 

визнання пріоритету інших цінностей, пов’язаних з гуманістичним підходом до захисту 

безпеки особи та її інтересів, охорони прав і свобод громадян, утвердження нових 

економічних та інших соціальних відносин. Цей ідеологічний поворот від першочерговості 

захисту державних інтересів та інших проявів тоталітарної організації суспільного ладу 

поставив на перше місце завдання охорони прав і свобод громадян, що визнані 

цивілізованим суспільством [78, с. 164–165]. 
3
 У процесуальній теорії слушно зазначається, що спрямованість і зміст кримінально-

процесуальної діяльності на досудових стадіях кримінального судочинства корелює з рівнем 

розвитку суспільства, ставленням держави до прав людини [259, с. 19]. 
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людини: право на свободу і особисту недоторканність (ст.ст. 183, 208, КПК), 

право на недоторканність житла чи іншого володіння (ст.ст. 234, 237 КПК), 

право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої 

кореспонденції (ст.ст. 258, 261, 262, 263, 264 КПК). 

Ще одним аргументом на підтвердження того, що права, свободи і законні 

інтереси людини є окремим елементом предмету регулювання кримінальних 

процесуальних норм, є положення ст. 445 «Підстави для перегляду судових 

рішень Верховним Судом України» КПК. Серед останніх визначено таку 

підставу, як встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої 

визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при 

вирішенні справи судом [175]. А міжнародною судовою установою, юрисдикція 

якої визнана Україною, є ЄСПЛ, який контролює виконання Україною 

зобов’язань щодо ЄКПЛ стосовно змісту кримінального процесуального 

регулювання та правозастосування
1
. ЄСПЛ не вирішує питання щодо 

кримінальної відповідальності, проте слідкує за дотриманням конвенційних 

прав, свобод та інтересів людини. Тому фактичною підставою для перегляду 

судових рішень Верховним Судом України є порушення прав, свобод і 

законних інтересів людини під час кримінального судочинства. 

Таким чином, важливе місце у предметі кримінального процесуального 

регулювання належить конвенційним правам та свободам, що забезпечуються 

європейськими стандартами
2
, тобто нормативними положеннями ЄКПЛ, що є 

релевантними кримінальному провадженню (ст.ст. 3, 5, 6, 7, 8, 13), та 

                                                           
1
 Підтвердженням того є прийняття 17 липня 1997 року ЗУ «Про ратифікацію Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та 

протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» та 23 лютого 2006 року ЗУ «Про виконання рішень 

та застосування практики Європейського суду з прав людини» [349; 334]. 
2
 Під європейськими стандартами у галузі кримінального судочинства розуміються 

встановлені ЄКПЛ загальні положення щодо дотримання прав людини, а також прийняті на 

основі цієї Конвенції рішення ЄСПЛ, що стосуються застосування національними 

компетентними органами ЄКПЛ під час провадження у конкретних кримінальних 

справах [196, с. 7].  

У процесуальній теорії акцентуюється увага на важливості європейських стандартів, 

зокрема рішень ЄСПЛ для ефективного (належного) кримінального процесуального 

регулювання [21, с. 5; 463, с. 88; 464, с. 60]. 
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рішеннями ЄСПЛ, що прийняті у зв’язку з порушенням норм ЄКПЛ під час 

кримінального провадження. 

Цей висновок спрямований на реалізацію положень Концепції 

реформування кримінальної юстиції України, затвердженої у 2008 році, та 

Концепції вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в 

Україні відповідно до європейських стандартів, що схвалена у 2006 році. 

Метою останньої є забезпечення становлення в Україні судівництва як єдиної 

системи судового устрою та судочинства, що функціонує на засадах 

верховенства права відповідно до європейських стандартів і гарантує право 

особи на справедливий суд [157, с. 23]. Концепцією реформування 

кримінальної юстиції України встановлено, що кримінальне судочинство має 

забезпечувати неухильне дотримання прав особи під час діяльності органів 

досудового розслідування та судів відповідно до вимог Конституції України та 

міжнародних договорів щодо прав людини, зокрема ЄКПЛ з урахуванням її 

тлумачення ЄСПЛ [158, с. 24]. 

Пріоритет прав і свобод людини над діяльністю органів кримінального 

судочинства встановлює Конституція України, у ч. 2 ст. 3 якої зазначено, що 

права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є 

головним обов’язком держави [156]. Закріплення цих положень у Основному 

Законі нашої держави свідчить про те, що всі державні органи (у тому числі 

органи кримінального судочинства) функціонують лише заради забезпечення 

прав і свобод людини. 

Під час анкетування 53,5% вчених-процесуалістів визнали, що права, 

свободи і законні інтереси мають бути окремим елементом предмету 

кримінального процесуального регулювання (див. Додаток Б). 

З огляду на все вищезазначене слід констатувати, що «предмет правового 

регулювання у кримінальному процесі» є складним поняттям, що його слід 

визначати через такі правові категорії: 1) права, свободи і законні інтереси 

людини; 2) кримінальні процесуальні відносини; 3) кримінальна процесуальна 
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діяльність. Кожна вказана категорія характеризує окремий аспект предмету 

правового регулювання у кримінальному процесі. 

Зазначені елементи предмету кримінального процесуального регулювання 

можна класифікувати так: 1) за часом перебування у такому «статусі»: а) 

постійні; б) тимчасові; 2) за змістом: а) засадничі; б) статусні; в) процедурні. 

Постійні елементи охоплюються предметом кримінального 

процесуального регулювання «безчасово», тобто їх перебування у змісті 

предмету регулювання не обмежується конкретно визначеним часом. 

Постійними елементами є переважна більшість прав, свобод, законних 

інтересів, відносин та переважна частина діяльності, що регулюються 

кримінальним процесуальним законодавством. Наприклад, права, свободи і 

законні інтереси учасників кримінального провадження щодо здійснення 

слідчих (розшукових) дій, застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження, закриття кримінального провадження тощо. 

Тимчасовими є елементи, що включаються до предмету кримінального 

процесуального регулювання на визначений час у зв’язку з наявністю певних 

обставин. Прикладом тимчасових елементів є права, свободи і законні інтереси 

учасників кримінального провадження, що регулюються кримінальним 

процесуальним законом на час проведення антитерористичної операції. 

Засадничими є елементи предмету 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 предмету кримінального процесуального регулювання (відповідно до ч. 6 

ст. 9 КПК за відсутності кримінального процесуального регулювання 

застосовуються загальні засади кримінального провадження). 

Статусними є елементи предмету кримінального процесуального 

регулювання, що розкривають зміст правового статусу (юридичного 

становища) учасників кримінального провадження. Статусними елементами є 
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права, свободи і законні інтереси, що регулюються у зв’язку із унормуванням 

кримінального процесуального статусу потерпілого, підозрюваного, 

обвинуваченого, свідка, понятого та інших учасників. 

Процедурні елементи предмету кримінального процесуального 

регулювання відображають порядок здійснення кримінального провадження. 

Ними є права, свободи, законні інтереси, відносини та діяльність, що 

визначають порядок (процедуру) здійснення досудового та судового 

проваджень. 

Функціональне призначення предмету правового регулювання у 

кримінальному процесі можна визначити через такі функції: 

1. Демонстрування правових цінностей на певному етапі розвитку 

суспільства
1
. 

Зміст предмету кримінального процесуального регулювання як частина 

загального предмету правового регулювання демонструє те, що має цінність на 

певному етапі розвитку суспільства. 

У радянський період головними
2
 елементами предмету правового 

регулювання у кримінальному процесі визнавалися кримінальні процесуальні 

відносини та кримінальна процесуальна діяльність з огляду на соціалістичні 

цінності, якими були суспільство і держава. Суспільні (державні) інтереси 

значно переважали приватні інтереси людини. Потреби останньої оцінювалися 

набагато нижче, ніж потреби колективу. Тому в радянські часи права учасників 

кримінального провадження визнавалися лише як частина юридичного змісту 

кримінальних процесуальних відносин, тобто мали другорядне значення у 

змісті предмету кримінального процесуального регулювання. 

Наразі, коли конституційні норми закріпили пріоритет людини над 

державою, предметом правового регулювання повинні бути права людини, що 

                                                           
1
 Через зазначену функцію можна ефективно охарактеризувати інші галузеві предмети 

правового регулювання, оскільки, як вірно зазначається у літературі, правове регулювання 

обумовлено відповідними цінностями [23, с. 7]. 
2
 Щодо елементів предмету правового регулювання терміни «головний(ні)» та 

«основний(ні)» автором вживаються як рівнозначні. 
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мають обумовлювати суспільні відносини, а не навпаки [197, с. 32]. На сьогодні 

правам людини має належати головне місце у предметі кримінального 

процесуального регулювання, і саме вони мають визначати інші його змістовні 

елементи. 

Крім прав людини, до змісту предмету правового регулювання у 

кримінальному процесі на сучасному етапі мають бути включені свободи і 

законні інтереси людини з урахуванням того, що норми КПК одним з головних 

завдань кримінального провадження визначають охорону свобод і законних 

інтересів учасників кримінального провадження (ст. 2). 

Свободи і законні інтереси учасників кримінального процесу 

спрямовуються на реалізацію особистих правомірних потреб, можливість 

задоволення яких прямо не передбачена у змісті кримінальних процесуальних 

прав. Тим самим свободи і законні інтереси доповнюють суб’єктивні права 

учасників кримінального процесу. Тому свободи і законні інтереси не можуть 

не становити окремого елементу предмету правового регулювання у 

кримінальному процесі. 

Визнання прав, свобод і законних інтересів людини окремим елементом 

предмету кримінального процесуального регулювання не означає відмову на 

сучасному етапі розвитку суспільства від юридичної регламентації 

кримінальної процесуальної діяльності та кримінальних процесуальних 

відносин. Останні безперечно становлять правову цінність, проте меншу, ніж 

права, свободи і законні інтереси. І діяльність, і відносини існують для того, 

щоб могли бути реалізовані права, свободи та законні інтереси учасників 

кримінального провадження. Тому кримінальна процесуальна діяльність та 

кримінальні процесуальні відносини мають бути другорядними елементами, а 

права, свободи і законні інтереси – головним елементом предмету 

кримінального процесуального регулювання. 

Подальший розвиток правових цінностей може обумовлювати зміну змісту 

предмету правового регулювання у кримінальному процесі шляхом, наприклад, 

визнання пріоритету іншого елементу та визначення ієрархії другорядних 
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елементів. Ми не виключаємо того, що у майбутньому головним елементом 

предмету кримінального процесуального регулювання можуть визнаватися, 

наприклад, кримінальні процесуальні відносини. Але це може відбутися лише у 

тому разі, коли людина у суспільстві і в державі перестане бути найвищою 

цінністю. 

2. Перенесення окремих потреб людини до сфери кримінального 

процесуального регулювання. 

Людина як жива істота має багато природних потреб. Не називаючи всіх 

людських потреб, зупинимося на потребах у безпеці та свободі, оскільки вони є 

релевантними кримінального процесу. 

Кожній людині властива потреба у безпеці, одним з проявів якої є безпека 

щодо ненастання негативних наслідків кримінального правопорушення або 

потреба вчасного усунення таких наслідків. Забезпечення задоволення 

людської потреби у безпеці стосовно вказаного прояву покладається на органи 

кримінального судочинства (органи досудового та судового проваджень), які 

зобов’язані захищати кожну особу та все суспільство від кримінальних 

правопорушень. Після вчинення останніх органи кримінального судочинства 

встановлюють кримінально-правове відношення, об’єктом якого, як вірно 

зазначає Н. В. Генріх, є безпека, стан захищеності [77]. 

Потреба у свободі у кримінальному процесі виявляється у тому, що 

учасники кримінального провадження бажають, щоб їхні свободи не 

обмежувалися (не порушувалися) під час слідчих (розшукових) дій та внаслідок 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження. 

Таким чином, потреби у свободі та безпеці мають бути перенесені до 

сфери кримінального процесуального регулювання. Це відбувається через 

предмет кримінального процесуального регулювання – шляхом нормативного 
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закріплення зазначених людських потреб у формі прав і законних інтересів та 

встановлення відповідних механізмів їх реалізації
1
. 

Перенесення потреб у свободі та безпеці до сфери кримінального 

процесуального регулювання має бути не хаотичним, а виваженим, оскільки ці 

потреби є однаково цінними для людини. Кожна особа бажає, щоб щодо неї не 

вчинялися кримінальні правопорушення або швидко усувалися негативні 

наслідки вичиненого кримінального правопорушення та не застосовувалися 

процесуальні засоби обмеження свободи. Отже, предметом кримінального 

процесуального регулювання мають збалансовано охоплюватися права і 

законні інтереси, трансформовані з потреби у безпеці, та права і законні 

інтереси, зумовлені потребою у свободі. 

3. Визначення змістовного наповнення кримінального процесуального 

регулювання. 

Предмет правового регулювання має істотне значення для загального 

розуміння правового регулювання. Від змісту та характеру предмету залежать 

особливості змісту правового регулювання [10, с. 211]. 

Предмет правового регулювання у кримінальному процесі визначає зміст 

кримінального процесуального регулювання, що його можна охарактеризувати 

через такі категорії правового регулювання, як способи, методи, типи, механізм 

та режим. 

Визнання прав, свобод і законних інтересів людини головним елементом 

правового регулювання у кримінальному процесі обумовлює визначення не 

лише простих способів кримінального процесуального регулювання (дозвіл, 

заборона, зобов’язання), а й комплексних способів юридичного регулювання. 

Як приклад можна виділити загальнозобов’язуючий комплексний спосіб 

кримінального процесуального регулювання діяльності органів кримінального 

судочинства. Він ґрунтується на загальному зобов’язанні та спеціальних 

                                                           
1
 Тут слід погодитися з Ю. В. Францифоровим, який кримінально-процесуальне право 

ототожнює з інструментом регулювання суспільних потреб і соціальних цінностей у справі 

забезпечення прав і законних інтересів особи [492, с. 161]. 
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зобов’язаннях, дозволах і заборонах (органи судочинства зобов’язані 

здійснювати кримінальне провадження шляхом реалізації прямо передбачених 

законом зобов’язань, заборон та дозволів)
1
. 

Кримінальна процесуальна регламентація загальних та спеціальних 

зобов’язань є необхідною для регулювання прав, свобод і законних інтересів 

людини, порушених унаслідок вчинення кримінального правопорушення, а 

також тих, що можуть бути порушені під час кримінального провадження. 

Врегулювання зазначених прав, свобод і законних інтересів передбачає, 

насамперед, їх реальне забезпечення шляхом підкріплення загальними та 

спеціальними обов’язками органів кримінального судочинства. 

Права, свободи і законні інтереси людини вносять корективи у систему 

методів кримінального процесуального регулювання. Поряд з основними 

методами кримінального процесуального регулювання (імперативний, 

диспозитивний) необхідно визнати велике значення змагального методу для 

регулювання прав, свобод і законних інтересів людини
2
. 

Змагальний метод передбачає кримінальне процесуальне регулювання 

прав, свобод і законних інтересів людини через незалежного та неупередженого 

арбітра (суддю). Останній шляхом розгляду клопотань та винесення ухвал 

контролює кримінальну процесуальну діяльність щодо обмеження прав, свобод 

і законних інтересів людини у досудовому та судовому провадженнях. 

Зміст типів кримінального процесуального регулювання також 

визначається правами, свободи і законними інтересами людини. Зокрема, 

останні є тим загальним дозволом, на якому ґрунтується загальнодозвільний 

тип кримінального процесуального регулювання діяльності учасників 

кримінального провадження. Спеціальнодозвільний тип регулювання 
                                                           

1
 Такий комплексний спосіб кримінального процесуального регулювання може 

називатися загальнозобов’язуючим типом правового регулювання у кримінальному процесі. 

Останній відрізняється від загальнодозвільного та спеціальнодозвільного типів регулювання 

тим, що включає загальні та спеціальні зобов’язання, тобто активні кримінальні 

процесуальні обов’язки. 
2
 Така назва методу правового регулювання у кримінальному процесі була 

запропонована Л. М. Лобойком, який його ретельно дослідив у своїй докторській 

дисертації [203, с. 293–354]. 
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діяльності органів кримінального судочинства визначається через загальну 

заборону та спеціальний дозвіл з урахуванням можливого обмеження 

(порушення) прав, свобод і законних інтересів людини під час кримінального 

провадження. 

Разом з тим регулювати весь обсяг кримінальної процесуальної діяльності 

за спеціальнодозвільним типом є недоцільним з огляду на здійснення 

процесуальних дій, не пов’язаних з обмеженням прав, свобод і законних 

інтересів людини (наприклад, взаємодія суб’єктів кримінального процесу). 

Права, свободи і законні інтереси впливають на зміст основних та 

допоміжних правозастосовних актів у механізмі кримінального процесуального 

регулювання. Призначенням останніх актів (затримання особи за підозрою у 

вчиненні кримінального правопорушення, застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження, повідомлення про підозру, складання 

обвинувального акта) є забезпечення винесення основних правозастосовних 

актів у кримінальному провадженні (обвинувальний, виправдувальний вирок, 

ухвала про застосування примусових заходів медичного (виховного) 

характеру). Тому правомірність основних правозастосовних актів залежить від 

забезпечення прав, свобод і законних інтересів під час винесення допоміжних 

правозастосовних актів під час кримінального провадження. 

Пріоритет прав, свобод і законних інтересів у предметі кримінального 

процесуального регулювання обумовлює конкретизацію режиму правового 

регулювання у кримінальному процесі. Залежно від умов реалізації прав, 

свобод і законних інтересів останній можна розглядати як сприятливий та 

несприятливий. 

4. Відмежування сфери кримінального процесуального регулювання від 

інших сфер правового регулювання. 

Предмет правового регулювання вказує, на яку сферу спрямований вплив 

норм права [433, с. 252]. Якщо загальний предмет правового регулювання 

визначає всю сферу юридичного регулювання, то предмет регулювання 

конкретної галузі права обмежує лише її сферу регулювання. 
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Предмет правового регулювання у кримінальному процесі окреслює сферу 

кримінального процесуального регулювання, відмежовуючи тим самим 

останню від інших сфер правового процесуального регулювання. 

Зміст предмету кримінального процесуального регулювання охоплює 

кримінальні процесуальні відносини, кримінальну процесуальну діяльність та 

права, свободи і законні інтереси, пов’язані з реалізацією кримінального 

провадження. Зазначені змістовні елементи вказують саме на кримінальну 

процесуальну сферу та відмежовують від оперативно-розшукової, 

адміністративно-процесуальної, цивільної процесуальної, господарської 

процесуальної сфер регулювання. 

Перераховані сфери процесуального регулювання відмежовуються від 

кримінальної процесуальної сфери регулювання за власними предметами 

правового регулювання, змістом яких охоплюються відповідні процесуальні 

суспільні відносини, діяльність, права, свободи і законні інтереси
1
. 

З урахуванням вищезазначеного можна зробити висновок, що предмет 

кримінального процесуального регулювання має своє функціональне 

призначення, що виявляється через виконання таких функцій: демонстрування 

правових цінностей на певному етапі розвитку суспільства; перенесення 

окремих потреб людини до сфери кримінального процесуального регулювання; 

визначення змістовного наповнення кримінального процесуального 

регулювання; відмежування сфери кримінального процесуального регулювання 

від інших сфер правового регулювання. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Разом з тим існують винятки щодо такого предметного відмежування сфер 

процесуального регулювання. Наприклад, предметом правового регулювання чинного КПК 

охоплюються не цивільно-процесуальні відносини щодо подання, розгляду та вирішення 

цивільного позову (ст. 128); предмет регулювання КПК 1960 року включав відносини щодо 

направлення матеріалів справи для вжиття заходів адміністративної відповідальності (ст. 99), 

а також відносини щодо встановлення причин і умов, які сприяли вчиненю злочинів (ст. 23). 
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1.3. Зміст предмету правового регулювання у кримінальному процесі  

 

Концепцією вдосконалення судівництва для утвердження справедливого 

суду в Україні відповідно до європейських стандартів, схваленою у 2006 році, 

встановлено, що однією із головних причин неперетворення українських судів 

на дієвий інститут захисту прав людини є незавершеність реформи 

процесуального права [157, с. 24]. У затвердженій у 2008 році Концепції 

реформування кримінальної юстиції України серед принципів, на яких має 

будуватись кримінальна юстиція України, передбачені такі, як верховенство 

права, гарантування права на судовий захист, гуманізація законодавства у сфері 

кримінальної юстиції, відповідність нормативно-правових актів з питань 

функціонування кримінальної юстиції вимогам міжнародних договорів, згода 

на обов’язковість яких надана Верховною Радою України [158, с. 23]. 

Положення зазначених концепцій свідчать про особливу актуальність 

дослідження змісту предмету правового регулювання у кримінальному процесі 

крізь призму забезпечення прав людини. 

У юридичній літературі точиться дискусія про те, що саме регулюється 

кримінальним процесуальним законодавством. Одні автори вважають, що 

предметом правового регулювання у кримінальному процесі мають бути (і є) 

кримінально-процесуальні відносини [274, с. 12; 307, с. 144; 481, с. 127]. Інші 

впевнені, що кримінально-процесуальне законодавство має регулювати (і 

регулює) саме кримінально-процесуальну діяльність учасників кримінального 

судочинства [174, с. 10–11; 302, с. 212]. 

Існує погляд, згідно з яким кримінально-процесуальним законом 

регулюються і кримінально-процесуальна діяльність, і кримінально-

процесуальні відносини [447, с. 44–45]. 

Поважаючи позиції авторитетних вчених щодо змісту предмету правового 

регулювання, ми частково погоджуємося з ними. Безперечно, кримінальна 

процесуальна діяльність та кримінальні процесуальні відносини є елементами 

предмету правового регулювання у кримінальному процесі, адже кримінальний 
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процесуальний закон регулює діяльність суб’єктів кримінального провадження 

і правовідносини між ними та іншими учасниками кримінального процесу. 

Разом з тим правова регламентація кримінальних процесуальних відносин 

або кримінальної процесуальної діяльності залишає поза увагою або торкається 

лише побічно питань забезпечення реалізації прав людини у сфері 

кримінального судочинства. Пояснюється такий стан тим, що кримінальні 

процесуальні відносини та кримінальна процесуальна діяльність ставляться 

вище за права людини при визначенні змісту предмету правового регулювання 

у кримінальному процесі. А має бути навпаки. 

Кримінальні процесуальні відносини і кримінальна процесуальна 

діяльність є лише формами реалізації прав людини, які випливають із її потреб. 

Останні, як зазначає С. Д. Міліцин, обумовлюють появу тих або інших 

відносин [274, с. 24]. Але будь-яка діяльність також зумовлюється людськими 

потребами, адже вона є змістом суспільних відносин. 

С. Д. Міліцин стверджує, що предмет регулювання у кримінально-

процесуальному праві насамперед охоплює відносини, виникнення яких 

зумовлює суспільна потреба у реалізації кримінальної відповідальності, 

встановленої нормами кримінального права, або звільнення від неї у 

необхідних випадках [274, с. 25]. 

Правий С. Д. Міліцин у тому, що суспільна потреба у реалізації 

кримінальної відповідальності або звільнення від неї зумовлює появу 

кримінально-процесуальних відносин, спрямованих на реалізацію кримінально-

правового відношення. Останнє виникає після кримінального порушення прав 

людини, для реалізації яких застосовуються норми кримінально-

процесуального права. 

Кримінальне і кримінально-процесуальне право становлять собою 

органічну єдність – єдиний нормативно-правовий комплекс, де норми 

кримінального процесу є засобами реалізації юридичної сили норм 

кримінального права. При цьому застосування останніх неможливе без 

кримінально-процесуальних норм [302, с. 212]. 
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За відсутності норм матеріального права не існує потреби впроваджувати і 

реалізовувати норми кримінального процесуального права. Це правило діє як 

на міжгалузевому рівні (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 

закриття кримінального провадження, тобто припинення реалізації норм 

процесуального права – п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК) [141, с. 70]. Але бажаний 

результат кримінально-процесуального регулювання не можна обмежувати 

реалізацією прав, що охороняються кримінальним законом (далі – кримінальні 

права
1
). 

Метою правового регулювання є якнайповніше задоволення двох основних 

конфліктуючих потреб людини: справедливості (свободи) і безпеки 

(порядку) [432, с. 688–689]. Ці потреби мають важливе значення для окремої 

людини і суспільства в цілому як сукупності людей. Останні, як кожна окрема 

людина, хочуть знаходитися у безпеці щодо кримінальних посягань і бути 

вільними від незаконного застосування процесуального примусу, притягнення 

до кримінальної відповідальності. Однак людські потреби у безпеці і свободі не 

є безпосереднім предметом кримінального процесуального регулювання. 

Потреба у безпеці трансформується у кримінальні права людини, що 

реалізуються під час здійснення кримінальних процесуальних відносин, що 

включені С. Д. Міліциним до предмету правового регулювання кримінального 

процесуального права. Але поза увагою вченого залишилась потреба 

справедливості (свободи), пов’язана із реалізацією природних (конвенційних) 

прав людини під час кримінального провадження. 

Природні (конвенційні) права людини іноді залишаються поза увагою й 

українського законодавця, який регулярно вносив зміни до КПК 1960 року і 

вносить до нині чинного КПК. Проте кількість рішень ЄСПЛ, винесених щодо 

                                                           
1
 У теорії кримінального процесу права, порушені внаслідок вчинення кримінального 

правопорушення, називають ще «матеріальними правами» [199, с. 33]. 
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України стосовно порушення прав людини у сфері кримінального судочинства, 

є доволі значною. За даними В. Литвина, 39% рішень ЄСПЛ щодо України – це 

порушення права на справедливий суд, а 12% – скарги на тривалі судові 

розгляди [193, с. 5]. Причому за період з 2001 року згідно з рішеннями ЄСПЛ 

Україна виплатила 49 млн 263 тис. гривень компенсацій. А у державному 

бюджеті на 2010 рік передбачалося виділення на цю мету 46 млн гривень [193, 

с. 6]. 

Як бачимо, неврахування природних (конвенційних) прав людини при 

визначенні змісту предмету правового регулювання кримінального 

процесуального закону призводить до значних матеріальних збитків та 

зниження іміджу України у світі. Такий стан не може задовольняти ані 

громадян, ані державні органи України. 

На наш погляд, оптимально визначити зміст предмету правового 

регулювання можна лише із врахуванням балансу двох потреб людини: 

справедливості (свободи) і безпеки (порядку). Обидві потреби 

трансформуються у кримінальні та природні (конвенційні) права людини. 

Баланс цих прав у предметі правового регулювання у кримінальному процесі 

сприятиме справедливому (правомірному) притягненню винної особи до 

кримінальної відповідальності або звільненню невинуватої особи від такої 

відповідальності. 

Для людини у кримінальній процесуальній сфері становлять однакову 

цінність як кримінальні, так і природні (конвенційні) права, оскільки вони 

уможливлюють задоволення вищезазначених соціальних потреб. Наприклад, 

без регламентації процесуального права потерпілого на ефективне 

розслідування обставин вчиненого кримінального правопорушення неможливо 

задовольнити людську потребу у безпеці, як і потребу у свободі без 

законодавчого закріплення процесуального права підозрюваного, 

обвинуваченого на свободу і особисту недоторканність, захист тощо. 

Тому важливим є те, щоб не лише кримінальні, а й природні (конвенційні) 

права людини визначали спрямованість кримінальних процесуальних відносин 
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та кримінальної процесуальної діяльності. В іншому разі кримінальний 

процесуальний закон може бути ефективним, проте неправовим, 

несправедливим, недемократичним. Права людини мають бути рушійною 

силою кримінального процесуального регулювання. Відтак, зміст предмету 

правового регулювання у кримінальному процесі має визначатися принципом 

верховенства права. 

Закріпивши у ст. 8 Конституції України принцип верховенства права, наша 

держава взяла курс на розвиток правової державності, що передбачає 

насамперед виконання посадовими (службовими) особами державних органів 

обов’язку щодо забезпечення прав, свобод і законних інтересів людини в усіх 

сферах суспільного життя на всій території України. 

Р. Кузьмін і О. Юлдашев, досліджуючи складові принципу верховенства 

права, посилаючись на Футей Богдана А. (суддя Федерального суду претензій 

США), зазначають, що однією із ознак принципу верховенства права є 

концепція справедливості, яка полягає у винесенні судових рішень і 

ґрунтується на принциповій важливості процесуального права [179, с. 8]. Із 

зазначеного чітко простежується те, що принципом верховенства права 

(концепція справедливості) охоплюються як кримінальні права людини 

(винесення судових рішень), так і процедурні права людини (принципова 

важливість процесуального права). Це ще раз підтверджує необхідність 

врахування положень принципу верховенства права при визначенні змісту 

предмету правового регулювання у кримінальному процесі. 

Аналізуючи позитивну залежність змісту предмету правового регулювання 

у кримінальному процесі від принципу верховенства права, варто погодитися із 

вченими у тому, що останній не слід протиставляти принципу верховенства 

закону. Принцип верховенства права є утвердженням правлячої сили закону, 

противагою, антиподом т.зв. «ручного» управління. Правити має закон. 

Управління за допомогою закону і більш демократичне, і більш об’єктивне, і 

більш економне (одна норма права замінює тисячі індивідуальних велінь, і 

лише турбота про застосування залишається – казав ще Р. Ієрінг), порівняно з 
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«ручним» – суб’єктивістським за своєю суттю управлінням. Верховенство 

права включає забезпечення законності, неухильне дотримання законів [179, 

с. 10]. 

Разом з тим принцип верховенства закону не може мати перевагу над 

принципом верховенства права. Концептуальні положення останнього мають 

бути джерелом формування закону (у нашому випадку – кримінального 

процесуального). Але фактичним правовим регулятором має бути закон. 

В. Литвин пише, що у деяких країнах почали застосовувати принципи, а 

потім закон. Не існує жодного остаточного рішення Європейського суду з прав 

людини, що починається не з принципів [193, с. 13]. Порівнюючи ситуацію із 

дорожнім рухом, цей автор зазначає, що принципи – це своєрідні світлофори і 

дорожні знаки, що чітко вказують на те, які із сотень правил дорожнього руху 

слід застосовувати в певному місці й у певний час. І навіть зовсім 

недосвідчений водій знає і дотримується численних правил або орієнтується в 

них [193, с. 13]. 

Ми погоджуємося із В. Литвином у тому, що принципи є 

основоположними керуючими правовими ідеями (як світлофори і дорожні 

знаки), фундаментом законодавства. Але у кримінальному процесі 

застосовувати принципи (у тому числі принцип верховенства права), за 

відсутності уніфікованої кримінальної процедури, практично неможливо. Це 

обумовлюється декларативним характером принципів, у визначення яких кожен 

учасник кримінального процесу може вкладати «свій» правовий зміст або не 

вкладати жодного, що може мати наслідком самоуправство в сфері 

правозастосування. «Тому предмет правового регулювання у кримінальному 

процесі (курсив – Т.Л.) треба формувати не нормами-гаслами, а нормами, що 

визначають статус його учасників та порядок провадження у справі» [205, 

с. 85]. 

Попри закріплення у Основному Законі нашої держави, принцип 

верховенства права залишається лише гарним правовим гаслом. Якщо сутність 

принципу верховенства права не буде розкрита шляхом законодавчого 
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закріплення процесуального статусу учасників кримінального провадження та 

справедливого порядку кримінального провадження, то практичне значення 

верховенства прав людини у кримінальному процесі зводитиметься нанівець. 

Ця теза стосується не тільки принципу верховенства права, а й усіх 

релевантних кримінальному процесу принципів, що закріплені у Конституції 

України та міжнародно-правових актах (наприклад, особиста недоторканність, 

недоторканність житла чи іншого володіння особи, таємниця листування, 

телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, невтручання в 

особисте життя тощо). 

Загальноправові принципи, які мають безпосереднє значення для 

врегулювання кримінальної процесуальної діяльності, мають позитивний 

характер, оскільки дістали свого відображення в системі міжнародно-правових 

норм та загальновизнаних принципах міжнародного права [79, с. 234–235], 

проте врегулювання загальноправових принципів у КПК має відбуватися не 

суто шляхом їх перерахування, а через встановлення правомірної кримінальної 

процесуальної процедури та адекватних складових кримінальних 

процесуальних статусів учасників кримінального провадження. 

Видається, що унормування переліку принципів у КПК є зайвим. 

Переліковий підхід до викладення основних положень переважно є 

притаманним для підручників із кримінального процесу. У КПК, якщо і треба 

розкривати принципи, то лише шляхом викладення їхнього змісту у 

відповідних статтях [73, с. 135]. 

Не можна погодитися з Н. В. Сидоровою, яка аналізуючи зміст КПК РФ, 

зазначає, що чинний кримінально-процесуальний закон не може впоратися із 

завданням галузевого нормативного втілення конституційних принципів 

правосуддя, а російське кримінально-процесуальне право у цілому свідчить про 

наявність прогалин у частині регламентації основних положень – принципів, 

тим самим не забезпечуючи призначення сучасного кримінального судочинства 

у основній його частині [428, с. 173]. 
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Із кримінального процесуального закону повинні бути виключені всі 

правові принципи, адже вони не мають жодної практичної цінності для 

учасників кримінального провадження. Для останніх становить інтерес їх 

кримінальний процесуальний статус, тобто наявність або відсутність 

процесуальних прав, свобод, законних інтересів і обов’язків, якими можна 

скористатися реально для досягнення бажаного результату. Також є важливим 

порядок кримінального провадження, у чіткій відповідності до якого суб’єкти 

кримінального процесу притягають винних осіб до кримінальної 

відповідальності або звільняють невинуватих осіб від такої відповідальності. А 

правовими абстракціями (ідеями), якими є принципи, безпосередньо не можна 

скористатися під час кримінального провадження. «А оскільки вони уже 

закріплені у Конституції України та в міжнародних правових актах, що після їх 

ратифікації стали частиною національного законодавства, то дублювати їх у 

КПК немає жодної потреби» [208, с. 22]. 

Справедливо зазначає С. О. Гейц, пишучи, що багато принципових 

(засадничих) положень глави 2 проекту КПК
1
 є тотожними відповідним 

положенням Конституції України (розділ ІІ) та міжнародних договорів, 

наприклад «право людини на свободу і особисту недоторканність», 

«недоторканність житла» тощо. Видається, що дублювання вже чинних 

конституційних положень, що є нормами прямої дії, у галузевому, в тому числі 

кримінально-процесуальному законодавстві, позбавлене сенсу. Такий підхід 

призводить до нагромадження нормативного матеріалу і, як наслідок, – до 

труднощів у його використанні практичними працівниками органів досудового 

розслідування, прокуратури і суду [73, с. 136]. 

До того ж окремі положення, які подані як засади (принципи) 

кримінального процесу, є настільки очевидними, що їхнє розкриття має радше 

академічний, ніж суворо нормативний характер. Як приклад доцільно навести 

зміст положення, відповідно до якого суб’єкти кримінального провадження 

зобов’язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього 
                                                           

1
 Наразі глави 2 чинного КПК. 
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Кодексу, інших законів України та міжнародних договорів України
1
. Хіба 

здійснення діяльності без урахування положень законів, у тому числі 

кримінально-процесуального, можна вважати кримінальним процесом? 

Очевидно, що ні [73, с. 135]. 

На сьогодні, коли чинним є КПК 2012 року, питання щодо застосування 

принципів кримінального процесу (термінологією КПК – загальних засад 

кримінального провадження) набуло більшої практичності з огляду на 

закріплення положення ч. 6 ст. 9 КПК. В останній зазначається, що у випадках, 

коли положення кримінального процесуального закону не регулюють або 

неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються 

загальні засади кримінального провадження [175]. Не можна не погодитися з О. 

П. Кучинською, яка зазначає, що у сфері правозастосування вкрай важливого 

значення набувають принципи кримінального провадження у тих випадках, 

коли слідчий, прокурор, слідчий суддя або суд мають справу із правовою 

невизначеністю, нечіткістю викладення позиції законодавця з тих чи інших 

питань, чи навіть відвертими прогалинами у законодавстві. Ефективна 

реалізація та безпосереднє застосування принципів кримінального провадження 

в правозастосовній діяльності взагалі й у питаннях забезпечення прав його 

учасників зокрема, певною мірою здатні нівелювати або мінімізувати 

негативний вплив подібних законодавчих недоліків [187, с. 21]. 

Разом з тим поява вказаної норми у КПК не змінює нашої позиції щодо 

того, що принципи мають бути виключені зі змісту предмету кримінального 

процесуального регулювання, оскільки вони вже врегульовані у Конституції 

України, міжнародно-правових актах, що ратифіковані Україною. 

Цей висновок підтверджується і результатами анкетування. 67,5% 

опитаних суддів зазначили, що за необхідності звернення до загальних 

принципів кримінального процесу вони аналізують норми Конституції України 

(див. Додаток А). 

                                                           
1
 Тут вченим була наведена норма ч. 1 ст. 8 проекту КПК. У чинному КПК ідентична 

норма міститься у ч. 1 ст. 9. 
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Виключення правових принципів із чинного КПК не означає їхнього 

повного ігнорування у предметі правового регулювання кримінального 

процесуального законодавства. Проте «норми-принципи, які у вигляді 

спеціальних статей мають бути розміщені у КПК, не повинні дублювати норм, 

якими визначаються конституційні права громадян. Йдеться про те, що у КПК 

України як принципи мають бути зазначені такі правові положення, які б 

ідентифікували юридичний процес як кримінальний і наголошували б на його 

динамічності та логічному, закономірному розвитку в часі» [73, с. 140]. 

На думку С. О. Гейц, такими положеннями мають стати публічність 

(офіційність), змагальність, диспозитивність, завершення провадження у 

кримінальній справі у розумний строк, неприпустимість подвійного покарання 

(ne bis in idem), обов’язковість вирішення обвинувачення судом [73, с. 140]. 

В. Г. Гончаренко зазначає, що деякі закріплені в кримінальному 

процесуальному законі принципи мають особливий характер. Вони є 

домінуючими й детермінуючими началами судочинства і мають риси у зв’язку 

з цим об’єктивних закономірностей, які діють (повинні діяти) незалежно від 

волі виконавців кримінального провадження. До таких принципів вчений 

відносить змагальність на основі рівності сторін, диспозитивність, 

непорушність презумпції невинуватості, переваги захисту (favor 

defensionis) [90, с. 11]. 

Ми не можемо повністю погодитися з вченими, оскільки принцип 

завершення провадження у кримінальній справі у розумний строк є складовою 

принципу публічності, а принцип обов’язковості вирішення обвинувачення 

судом та принцип переваги захисту (favor defensionis), що охоплює засаду 

презумпції невинуватості – складовими принципу змагальності. Натомість 

принцип «неприпустимості подвійного покарання (ne bis in idem)» необхідно 

визнати, насамперед, вихідним положенням радше кримінального, ніж 

кримінального процесуального права з огляду на критерій динамічності. 

Крім того, кримінальні процесуальні принципи (передусім принцип 

публічності (офіційності) характеризують розвиток кримінального процесу не 
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лише у часі, а й у просторі. Органи кримінального судочинства зобов’язані 

здійснювати кримінальне провадження у межах своєї кримінальної 

процесуальної компетенції, що охоплює чітко окреслений процесуальними 

нормами предмет відання – «територію реалізації повноважень». 

На наш погляд, у кримінальному процесуальному законі як принципи 

кримінального провадження можуть бути унормовані лише такі загальні 

положення: публічність (офіційність), диспозитивність та змагальність
1
. 

Останні є фундаментальними правовими положеннями, що визначають 

юридичний процес як кримінальний та характеризують його функціонування не 

лише у часі, а й у просторі. 

Правові принципи (насамперед принцип верховенства права), що 

закріплені у Конституції та міжнародних правових актах, не повинні 

регламентуватися у КПК, а мають бути джерелом і головним критерієм оцінки 

справедливості (правомірності) процесуального статусу учасників 

кримінального судочинства та порядку кримінального провадження, що 

закріплюються кримінальним процесуальним законом. 

Для кримінального процесуального законодавства важливо, щоб права, 

свободи і законні інтереси, визначені Конституцією України та міжнародно-

правовими актами, могли бути реалізовані у сфері судочинства. А для цього 

важливо правильно, із урахуванням положень Конституції виписати процедурні 

норми [208, с. 22]. 

У зв’язку цим логічним виглядає існування у державах із усталеними 

правовими системами (зокрема, у Франції), поряд із принципами судочинства, 

поняття «фундаментальні основи права», під якими розуміються «права і 

свободи, що є основою існування будь-якого демократичного 

суспільства» [114, с. 92]. 

                                                           
1
 Якщо публічність є галузевим кримінальним процесуальним принципом, то 

диспозитивність та змагальність є міжгалузевими принципами, що є релевантними також 

цивільному судочинству. Разом з тим їх зміст щодо кримінального процесу значно 

відрізняється від змісту цих принципів у іншій галузі права. 
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Отже, зміст предмету правового регулювання у кримінальному процесі 

мають визначати саме права, свободи і законні інтереси людини, що 

випливають із принципу верховенства права та інших правових принципів, 

релевантних кримінальному судочинству, які закріплені у Конституції України 

та міжнародних правових актах, ратифікованих Україною. 

Правильне і ефективне застосування будь-якого закону багато в чому 

залежить від точності наведених у ньому положень та формулювань, чіткості 

вжитих термінів і понять. Особливо це є актуальним для кодексів, які є 

основними та визначальними в регулюванні відносин певної галузі права [425, 

с. 99]. 

У системі кодифікованих нормативно-правових актів питання правового 

регулювання тлумачення термінів набуває все більшої актуальності щодо 

КПК
1
, оскільки застосування його норм пов’язане з суворим обмеженням прав 

та свобод людини. Тому дослідження змісту предмету кримінального 

процесуального регулювання у частині правової регламентації дефініцій є 

також вкрай актуальним питанням, зокрема після набуття чинності КПК 2012 

року. 

Проаналізуємо зміст кримінального процесуального законодавства щодо 

наявності норм-дефініцій та розглянемо положення теорії права щодо 

правового регулювання дефініцій. 

У КПК УРСР 1922 року [479] норми-дефініції містилися у ст. 23, у змісті 

якої роз’яснювалися такі 12 термінів: «суд», «революційний трибунал», 

«суддя», «прокурор», «слідчий», «сторони», «законні представники», «близькі 

родичі», «вирок», «ухвала», «суд першої інстанції», «суд другої інстанції». Інші 

терміни визначалися в окремих статтях КПК, наприклад «докази» (ст. 62), 

«речові докази» (ст. 70), «підписка про невиїзд» (ст. 152), «домашній арешт» 

(ст. 160) тощо. 

                                                           
1
 За даними А. С. Бахти, питання щодо норм-дефініцій, що закріплені як у ст. 5 КПК 

РФ, так і в інших статтях вказаного закону, є одним з таких, що особливо обговорюється 

представниками науки і практичними працівниками [38, с. 192]. 
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У КПК 1927 року [478] також була загальна ст. 24, що включала 

нормативне визначення 12 термінів: «суд», «суддя», «прокурор», «слідчий», 

«сторони», «законні представники», «близькі родичі», «вирок», «ухвала», 

«постанова», «суд першої інстанції» та «суд другої інстанції». Крім цієї статті, 

закон містив норми, у яких тлумачилися окремі кримінальні процесуальні 

поняття, а саме: «докази» (ст. 58), «речові докази» (ст. 59), «підписка про 

невиїзд» (ст. 147), «майнова порука» (ст. 149), «застава» (ст. 151) тощо. 

У КПК 1960 року норми-дефініції були викладені в багатьох статтях. Одні 

з них (дев’ятнадцять) містилися компактно в окремій, спеціальній ст. 32, інші, 

як правило, в частині першій статей, якими регламентувалися відповідні 

поняття. Наприклад, визначення загального поняття «учасники процесу» 

давалося у п. 8 ст. 32 КПК, а потім дефініція поняття кожного із зазначених тут 

учасників закріплювалася в спеціальних нормах: обвинуваченого – ч. 1 ст. 43, 

підозрюваного – ч. 1 ст. 43-1, захисника – ч. 1 ст. 44, потерпілого – ч. 1 ст. 49, 

цивільного позивача – ч. 1 ст. 50, цивільного відповідача – ч. 1 ст. 51, 

представників потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача – ч. 1 

ст. 52 КПК [73, с. 147]. 

Аналогічним чином унормовані терміни і поняття у КПК 2012 року, що 

містить ст. 3 «Визначення основних термінів Кодексу», у якій дається 

роз’яснення 26 термінів. Крім того, окремі терміни визначаються в інших 

нормах чинного КПК. Причому, як і у КПК 1960 року, загальний термін 

«учасники кримінального провадження» розкривається у п. 25 ч. 1 ст. 3 КПК 

2012 року, а поняття окремих учасників кримінального процесу визначаються в 

інших статтях чинного КПК: підозрюваного, обвинуваченого – ч.ч. 1, 2 ст. 42, 

виправданого, засудженого – ч.ч. 1, 2 ст. 43, захисника – ч. 1 ст. 45, потерпілого 

– ч.ч. 1, 3 ст. 55, заявника – ч. 1 ст. 60, цивільного позивача – ч. 1 ст. 61, 

цивільного відповідача – ч. 1 ст. 62, представників цивільного позивача, 
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цивільного відповідача – ч. 1 ст. 63, свідка – ч. 1 ст. 65, експерта – ч. 1 ст. 69, 

спеціаліста – ч. 1 ст. 71 КПК
 1
. 

Не можемо не погодитися з С. О. Гемай, яка зазначає, що важко пояснити, 

чим саме керувався законодавець, викладаючи деякі норми-дефініції в одній 

статті КПК та «розпорошуючи» інші по окремих статтях [75, с. 155]. 

Можна спробувати пояснити такий стан кримінального процесуального 

регулювання тим, що одні терміни мають загальний, а інші – спеціальний 

характер. Проте таку гіпотезу важко довести щодо усіх кримінальних 

процесуальних термінів. Якщо вона буде справедливою щодо учасників 

кримінального провадження, то її неможливо застосувати щодо таких 

дефініцій, як «розумні строки» (ст. 28) та «процесуальні строки» (ст. 113), 

«докази» (ст. 84) та «речові докази» (ст. 98), «показання» (ст. 95) та «показання 

з чужих слів» (ст. 97), «документ» (ст. 99) та «висновок експерта» (ст. 101), 

«процесуальне рішення» та «обвинувальний акт» (ст. 110), «повідомлення» (ст. 

111), «слідчі (розшукові) дії» (ст. 223) та «негласні слідчі (розшукові) дії» (ст. 

246), «житло» та «інше володіння особи» (ст. 233), «обґрунтоване рішення» та 

«вмотивоване рішення» (ст. 370), «екстрадиційний арешт» та «тимчасовий 

арешт» (ст. 541) тощо. 

Кримінальне процесуальне регулювання роз’яснення термінів може не 

поліпшувати, а ускладнювати процес застосування норм кримінального 

процесуального закону. Як приклад, можна навести термін «показання з чужих 

слів», що визначається у КПК як висловлювання, здійснене в усній, письмовій 

або іншій формі, щодо певного факту, яке ґрунтується на поясненні іншої особи 

(ч. 1 ст. 97). Як правильно зазначає В. Точиловський, таке визначення не 

відповідає на питання про те, чи підпадають під зазначену категорією такі 

поширені види доказів: а) показання у суді свідка про зміст документу, що його 

він читав, але автором якого не є; б) показання у суді експерта-криміналіста з 

                                                           
1
 Таким саме чином норми КПК 2012 року щодо учасників кримінального провадження 

аналізує С. О. Гемай, але остання не наводить таких учасників, як виправданий, засуджений, 

заявник, свідок, експерт та спеціаліст, поняття яких розкриваються відповідно у ч.ч. 1, 2 ст. 

43 та ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 65, ч. 1 ст. 69 та ч. 1 ст. 71 КПК [75, с. 153–157]. 
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приводу документа, що його він досліджував, але автором якого (документу) не 

є; в) надані через свідків у суді «бізнес» документи (платіжки, контракти тощо), 

автори яких не викликаються як свідки; г) надані через свідків у суді письмові 

висновки експертів, які не викликаються до суду як свідки; д) документи, 

надані стороною для приєднання як доказів (т.зв. evidence from the bar 

table) [467]. Таке нормативне формулювання терміна «показання з чужих слів» 

не сприяє підвищенню ефективності кримінального провадження, тобто 

захисту прав та свобод людини, порушених внаслідок кримінального 

правопорушення. 

Таким, що ускладнює поновлення порушених прав і свобод, донедавна 

можна було визнавати законодавче визначення терміна «підозрюваний». До 

внесених 7 жовтня 2014 року змін до ч. 1 ст. 42 КПК підозрюваним визнавалась 

особа, якій у порядку, передбаченому ст.ст. 276–279 КПК, повідомлено про 

підозру, або особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального 

правопорушення. Причому процесуальний порядок повідомлення про підозру 

відповідно до ст. 278 Кодексу передбачав безпосереднє вручення такого 

письмового повідомлення. Тобто без безпосереднього вручення повідомлення 

про підозру, якщо не було кримінального процесуального затримання, особа не 

могла набути статусу підозрюваного. Це ускладнювало зупинення досудового 

розслідування та оголошення фактично підозрюваної особи у розшук, оскільки 

зазначені дії згідно зі ст.ст. 280, 281 КПК передбачали наявність у особи 

юридичного статусу підозрюваного. Ця сама нормативна обмеженість 

тлумачення терміна «підозрюваний» була причиною неможливості 

застосування такої підстави для закриття кримінального провадження, як 

«помер підозрюваний» (п. 5 ст. 1 ст. 284 КПК) у разі коли особі, щодо якої було 

достатньо доказів для вручення повідомлення про підозру, органи 

розслідування фізично не встигали його вручити. Такий проблемний стан 

кримінального процесуального правозастосування внаслідок недосконалості 

дефініції «підозрюваний» існував майже два роки – з листопада 2012 року до 

жовтня 2014 року. 
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Іншим терміном, законодавче (автентичне) тлумачення якого може 

викликати труднощі під час кримінальної процесуальної діяльності, є «докази». 

Останні визначаються як фактичні дані, отримані у передбаченому КПК 

порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють 

наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для 

кримінального провадження та підлягають доказуванню (ч. 1 ст. 84 КПК). 

Результати аналізу цього визначення показують, що докази можуть 

формуватися слідчим та прокурором на досудовому провадженні. Це прямо 

суперечить принципу «безпосередності дослідження показань, речей і 

документів», відповідно до якого не можуть бути визнані доказами відомості, 

що містяться в показаннях, речах і документах, які не були предметом 

безпосереднього дослідження суду (ч. 2 ст. 23 КПК). 

Під час анкетування 99,5% суддів наголошували на недоцільності 

нормативного визначення поняття «докази» щодо стадії досудового 

розслідування з огляду на законодавче закріплення принципу безпосереднього 

судового дослідження показань, речей і документів (див. Додаток А). 

Таким чином, визначивши термін «докази» щодо стадії досудового 

розслідування, український законодавець створив нормативну колізію, що явно 

не сприятиме захисту та охороні прав, свобод та законних інтересів людини. 

Такий нормативний стан навпаки сприятиме порушенню прав, свобод та 

законних інтересів. Л. М. Лобойко слушно ставить питання про те, з якою 

метою здійснюється катування на стадії досудового розслідування? Та 

відповідає: з метою «вибити» не суто показання, а «докази». Позбавлення 

фактичних даних, зібраних під час досудового розслідування, «статусу» доказів 

могло, якщо не усунути, проте зменшити кількість випадків катувань [206, 

с. 14]
1
. 

                                                           
1
 З одного боку, ми погоджуємося з висловленою у процесуальній теорії позицією про 

некоректність використання у кримінальному процесуальному законі терміна «докази» щодо 

стадії досудового розслідування, з огляду на реалізацію засади безпосередності дослідження 

показань, речей і документів [19, с. 4], з іншого – змушені визнати можливість використання 

терміна «докази» стосовно досудової стадії з огляду на встановлення кримінальної 
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Акцентуючи увагу на непотрібності законодавчої дефініції «докази», Л. М. 

Лобойко як член робочої групи з підготовки проекту КПК, пропонував 

«увести» до проекту ще й дефінітивну норму, у якій би надавалося визначення 

терміна «істина». «А чому б і ні?», – запитує вчений. Оскільки робоча група 

вже наважилася одним реченням надати визначення поняття доказів, то чому б 

не замахнутися на визначення поняття «істина»? У такий спосіб у новому КПК 

можна було би «вирішити» тисячолітній філософський спір про те, що є 

істиною [206, с. 2–3]. 

Ми погоджуємося з Л. М. Лобойком у тому, що визначення на 

законодавчому рівні терміна «докази» можна прирівнювати до законодавчого 

тлумачення терміна «істина». Нормативне тлумачення цих теоретичних 

категорій може лише ускладнити охорону прав, свобод і законних інтересів 

учасників кримінального провадження. 

Відсутня практична та наукова необхідність визначати у законодавстві 

єдине поняття процесуальних доказів. Більш важливим є закріплення в нормах 

чітких критеріїв недопустимості доказів і визначення процедури їх включення у 

доказовий оборот. Юридична природа доказів – сфера процесуальної доктрини, 

а оперативне реагування на проблеми, що виникають у практиці доказування, – 

домен вищої судової інстанції [85]. 

Штучні формальності не можуть бути перешкодою у встановленні фактів і 

обставин, що належать до предмету доказування. Головне – необхідно 

гарантувати дотримання прав і свобод людини. Докази можуть бути такими, 

якщо вони отримані незабороненими способами. Відповідно, в законодавстві 

мають бути унормовані надійні фільтри їх допустимості та перевірки у форматі 

змагального судового розгляду [510, с. 44]. 

Аналогічні справедливі заперечення висловлюються у юридичній 

літературі стосовно законодавчого закріплення переліку джерел доказів. Так, Б. 

Г. Розовський зазначає, що фіксація переліку процесуальних джерел доказів є 

                                                                                                                                                                                                 

відповідальності для учасників кримінального провадження (свідок, потерпілий) за відмову 

від давання показань та за давання завідомо неправдивих показань. 
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притаманним для інквізиційного процесу з його формальною теорією доказів, 

що передбачає визначення на законодавчому рівні цінності кожного доказу. У 

сучасному цивілізованому праві цього немає, але «ослячі вуха інквізиції» 

тирчать у тих нормах КПК, що зберігають принцип фіксації переліку джерел 

доказів, тобто їх матеріальних носіїв [417, с. 152]. 

Вчений наголошує, що перспективнішим буде не періодичне вимушене 

розширення у законі переліку джерел доказів, а скасування власне його 

фіксування. Доказом можуть бути будь-які фактичні дані, способи отримання 

яких нескінченні [417, с. 166]. 

П. В. Козловський пише, що існуюча система видів доказів не є 

оптимальною, оскільки нею не охоплюються усі відомості, що можуть бути 

отримані під час кримінально-процесуальної діяльності. Тому автор 

підсумовує, що система доказів має бути універсальною і дозволяти залучати у 

процес доказування будь-які відомості, що отримані законним способом [152, 

с. 15]. 

Універсальна система доказів має передбачати деформалізацію конкретних 

вимог до доказів, що дозволить охопити усі джерела інформації, релевантні 

обставинам вчинення кримінального правопорушення. Така система може бути 

утворена шляхом використання «вільного» (за внутрішнім переконання 

правозастосовника) підходу до визначення фактичних даних як доказів. Вірно 

зазначає В. А. Камишин, що ідея «вільного» доказу, закладена у кримінально-

процесуальному праві, робить традиційну систему доказів універсальною [133, 

с. 150]. Якщо допустимість формалізованих доказів залежить від дотримання 

процесуальних умов їх виявлення, закріплення та вилучення, то допустимість 

«вільного» доказу визначається поза формальними критеріями – на вільний 

розсуд особи, яка уповноважена приймати рішення у кримінальній справі [133, 

с. 9]. 

Попри справедливість наведених позицій, чинним КПК не лише 

унормовується формалізований перелік джерел доказів, а й визначається 
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поняття кожного джерела доказів: показання (ст. 95), «речові докази» (ст. 98), 

«документ» (ст. 99), «висновок експерта» (ст. 101). 

Крім наведених проблемних питань, С. О. Гейц вказує ще й на визначення 

змісту законодавчих дефініцій через терміни, що самі можуть потребувати 

додаткового тлумачення у нормах-дефініціях. На думку вченої, такий підхід до 

нормативних визначень здатен породжувати «ланцюгову» реакцію дефініцій у 

кримінальному процесуальному законі. На підтвердження цього авторка 

наводить приклад щодо визначення у КПК 1960 року поняття «докази» через 

термін «фактичні дані», який не є однозначним у розумінні серед науковців [73, 

с. 145–146]. 

Схожої позиції дотримується Т. В. Малярчук, яка зазначає, що легальна 

дефініція не завжди є засобом уточнення значення поняття, оскільки, ймовірно, 

не може охопити всебічних зв’язків явища. Крім того, вона будується за 

загальними лексико-граматичними правилами, що не виключає виникнення 

проблем, властивих будь-якому правовому тексту, у зв’язку з чим також може 

виникнути необхідність тлумачення самої дефініції [265, с. 12]. 

Закріплені у чинному КПК норми-визначення також не позбавлені 

зазначеного недоліку щодо формулювання через такі терміни, що можуть 

сприйматися неоднозначно, а тому потребуватимуть факультативного 

тлумачення. Наприклад, у п. 10 ч. 1 ст. 3 Кодексу визначається термін 

«кримінальне провадження» як досудове розслідування і судове провадження, 

процесуальні дії у зв’язку із вчиненням діяння, передбаченого законом України 

про кримінальну відповідальність. Саме останні словосполучення – 

процесуальні дії у зв’язку із вчиненням діяння, передбаченого законом України 

про кримінальну відповідальність – можуть неоднозначно сприйматися як 

теоретиками, так і практиками, адже за логікою законодавця вони не 

охоплюються досудовим розслідуванням та судовим провадженням (дефініції 

«досудове розслідування» (п. 5 ч. 1 ст. 3) та «судове провадження» (п. 24 ч. 1 ст. 

3) не включають зазначених процесуальних дій), тобто кримінальним 
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процесом. Разом з тим характеристика «процесуальні» свідчить, що такі дії 

мають належати до предмету правового регулювання у кримінальному процесі. 

Або термін «притягнення до кримінальної відповідальності», що 

унормовується п. 14 ч. 1 ст. 3 Кодексу так: стадія кримінального провадження, 

яка починається з моменту повідомлення особі про підозру у вчиненні 

кримінального правопорушення. З цього визначення важко сприймається 

словосполучення «стадія кримінального провадження» щодо такого загального 

терміна кримінального права, як «притягнення до кримінальної 

відповідальності». В кримінальній процесуальній теорії останній термін не 

включається ані до системи стадій логічної послідовності, ані до системи стадій 

функціональної послідовності
1
. Тому власне термін «стадія кримінального 

провадження» потребує додаткового тлумачення. 

У чинному КПК є дефініції, що, на наш погляд, взагалі не мають жодної 

пізнавальної цінності. Прикладом є термін «закон України про кримінальну 

відповідальність», що визначається у КПК як законодавчі акти України, які 

встановлюють кримінальну відповідальність (п. 7 ч. 1 ст. 3). Чи термін 

«обвинувачення», що формулюється законодавцем так: твердження про 

вчинення певною особою діяння, передбаченого законом України про 

кримінальну відповідальність, висунуте в порядку, встановленому КПК (п. 13 

ч. 1 ст. 3). Аналіз змістовного наповнення цих термінів показує, що їх правове 

регулювання не може в жодному разі збільшити обсяг знань щодо закону 

України про кримінальну відповідальність та обвинувачення. Більш того, 

формулювання поняття «обвинувачення» через категоричний термін 

«твердження» навпаки може ускладнити уявлення про обвинувачення як 

діяльність з викриття особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення. 

Прикладом дублювання галузевого правового регулювання є унормування 

у КПК дефініцій «малолітня особа» як дитини до досягнення нею чотирнадцяти 

                                                           
1
 Про систему стадій логічної та функціональної послідовності у кримінальному 

процесі див.: Лобойко Л. М. Співвідношення стадій логічної і функціональної послідовності 

в кримінальному процесі [209, с. 78–86]. 
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років (п. 11 ч. 1 ст. 3) та «неповнолітня особа» як малолітньої особи, а також 

дитини у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (п. 12 ч. 1 ст. 3). Ідентичні 

визначення малолітньої та неповнолітньої осіб містяться у ст. 6 Сімейного 

кодексу України та ст.ст. 31, 32 Цивільного кодексу України, що набули 

чинності з 1 січня 2004 року, тобто майже на 8 років раніше, ніж КПК. На наш 

погляд, таке галузеве повторювання правової регламентації є невиправданим 

збільшенням обсягу предмету кримінального процесуального законодавства. 

До того ж, невже настільки необхідним для кримінального процесуального 

законодавства є визначення понять «закон України про кримінальну 

відповідальність», «розмір мінімальної заробітної плати»? Вочевидь, що 

визначення цих понять є предметом правового регулювання інших відповідних 

галузей права, і у сфері кримінального процесуального права зміст вказаних 

понять змінюватися не може [414, с. 17]. 

На повторюваність та складність законодавчої кримінальної процесуальної 

термінології слушно вказують європейські експерти (Лорени Бахмайєр-Вінтер, 

Джеремі МакБрайд, Ерік Сванідзе). Вони вважають, що багато з визначень, що 

їх містить стаття [проекту] КПК стосовно визначення основних термінів, вже 

врегульовані іншими законами (наприклад, термін «прокурор») або 

визначаються далі, коли йдеться про конкретні інститути або види провадження 

(наприклад, що таке оскарження або який суд є судом касаційної інстанції). 

Інші визначення не є потрібними, тому що вони є загальними, термінами, 

відомими всім (наприклад, «суд», «судді» або «судовий розгляд») [63]. 

Крім того, треба було б змінити визначення поняття «досудове 

розслідування». Відповідно до п. 6 ч. 1 існує одне визначення цього терміна, 

але в наступному пункті той самий термін визначається іншим чином. Крім 

того, слід усунути різницю між дізнанням (у п. 5) і досудовим слідством, 

оскільки вона нічого суттєвого не додає до структури досудової стадії, 

натомість створюючи водночас додаткові труднощі. Нарешті, широке 

визначення учасників у п. 26 викликає проблеми в подальшому, коли проект 

Кодексу регулює права і обов’язки учасників стосовно конкретних 
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процесуальних дій, тож його слід було б переглянути [63]. Усі вказані 

зауваження щодо термінології проекту КПК залишаються актуальними на 

сьогодні стосовно чинного кримінального процесуального закону. 

На нестабільність дефініцій, що закріплені у ст. 3 КПК, вказує 

формулювання ч. 1 цієї норми: «Терміни, що їх вжито в цьому Кодексі, якщо 

немає окремих вказівок, мають таке значення … ». Таким чином, якщо є певні 

вказівки щодо застосування норм-визначень, останні можуть вживатися та 

використовуватися під час кримінального провадження в іншому значенні. 

У цьому контексті К. М. Смірнова, дослідивши основні поняття 

Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації слушно зазначає, 

що Конституційний та Верховний суди РФ йшли шляхом розширеного 

тлумачення як власне понять ст. 5 КПК РФ, так і пов’язаних з ними норм, 

вкладаючи у них іноді інше значення, ніж те, що передбачалося законодавцем. 

Учена наголошує, що тлумачення Конституційного та Верховного судів РФ по 

суті не є остаточними при здійсненні правосуддя. Значну роль відіграє 

інтерпретаційна діяльність нижчестоящих судів, що застосовують норми 

кримінально-процесуального законодавства щоденно, невідкладно і 

багатократно, що тлумачать норми права залежно від конкретних обставин 

справи [438, с. 23–24]. 

Під час опитування 65,5% суддів зазначили, що у них виникали проблеми 

щодо застосування норм-дефініцій КПК з огляду на їх змістовну обмеженість 

стосовно фактичних обставин кримінального провадження (див. Додаток А). 

Крім того, у правовій літературі зазначається, що на відміну від більшої 

частини самостійних регулятивних і охоронних приписів, які містяться в 

законодавстві, законодавчі дефініції зазвичай безпосередньо нічого не 

регулюють і не охороняють, а спрямовані на розмежування, розрізнення та 

ідентифікацію понять [323, с. 12]. 

Отже, усі розглянуті недоліки свідчать про недоцільність закріплення у 

кримінальному процесуальному законі норм-дефініцій з огляду на їх 

обмеженість, суперечливість, непрактичність та нестабільність. 
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Разом з тим у юридичній літературі зазначається про 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 стають основою для створення нових норм, оскільки ті 

повинні відповідати термінології, що закріплена дефініціями згідно з вимогами 

відповідної галузі права [323, с. 7]. 

На думку авторки, дефініції є елементами системи законодавства, які 

надають їй стійкості і стабільності. Саме за їхньою допомогою стають 

зрозумілими власне регулюючі та охоронні приписи держави – правові норми. 

Дефініція займає центральне місце в структурі всього тексту нормативно-

правового акта: вона – його змістовний центр, оскільки все, що сказано вище, 

підводить читача до такого визначення, а все, що сказане нижче, спрямоване на 

пояснення і повідомлення висловленого в дефініції [323, с. 8]. 

М. О. Власенко зазначає, що у сенсі правового регулювання значення 

дефініцій важко переоцінити. Правові поняття відіграють роль вихідного 

матеріалу, вони є орієнтирами правотворчості і реалізації юридичних норм та 

засобом акумулювання знань в юридичній науці. Правові дефініції надають 

ясності й визначеності правовим явищам та обставинам [6, с. 59]. 

О. В. Капліна зазначає, що точне і ясне розуміння юридичних термінів, у 

тому числі неологізмів, успішно досягається за їх максимально чіткого й 

небагатослівного визначення в нормативно-правових актах. Чим більшій 

кількості юридичних термінів даватиметься визначення, тим менше буде 

правотлумачних і правозастосовних помилок. Наявність легальних дефініцій 

полегшує роботу суб’єктів правотлумачення і правозастосування, оскільки 

зобов’язує їх розуміти термін саме в тому значенні, що вказане 

законодавцем [136, с. 199]. 
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Легальні поняття мають важливе юридичне значення: вони імперативним 

шляхом визначають обсяг (коло) суспільних відносин, що виступають 

предметом правового регулювання [303, с. 60]. 

Т. В. Малярчук вважає, що використання в текстах нормативно-правових 

актів законодавчих дефініцій є одним зі способів забезпечення правової 

визначеності та зрозумілості правових норм, а також ефективного втілення в 

тексті нормативно-правового акта наміру законодавця. Законодавчі дефініції не 

лише сприяють несуперечливому, гармонійному поєднанню духу та букви 

закону на стадії нормотворення, а й допомагають віднайти та зіставити «букву» 

та «дух» закону в процесі тлумачення кримінально-процесуального 

закону [265, с. 15]. 

Р. Савонюк зазначає, що у контексті опрацювання нового КПК визначення 

та роз’яснення термінів і понять є актуальним завданням, успішне розв’язання 

якого, безперечно, позитивно слугуватиме правильному застосуванню 

вітчизняного кримінально-процесуального закону [425, с. 101]. 

На думку С. О. Гейц, кримінальний процесуальний закон містить велику 

кількість понять, що у нормах права дістають вияву за допомогою адекватних 

термінів. Для формування в органів судочинства «процесуальної 

правосвідомості», а головне – для правильного застосування норм кримінально-

процесуального права важливим є правильне розуміння ними змісту, 

закладеного законодавцем у терміни. З’ясування змісту кримінально-

процесуальної норми, як і будь-якої іншої норми права, відбувається шляхом її 

тлумачення. У межах кримінально-процесуального закону тлумачення окремих 

термінів здійснює законодавець шляхом запровадження у закон статей, що 

містять у собі норми-дефініції [73, с. 143]. 

Автори науково-практичного коментаря до чинного КПК зазначають, що 

більшість з наведених у ст. 3 КПК термінів є складними для розуміння і на 

практиці можуть тлумачитися з ігноруванням спеціальних методів пізнання, 

зокрема системно-структурного, логіко-юридичного, історико-правового, 

порівняльно-правового. Тому вони потребують певних роз’яснень [285, с. 43]. 
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Зважаючи на все зазначене вище щодо кримінального процесуального 

унормування термінів у нас закономірно виникає питання стосовно доцільності 

існування нормативних дефініцій. Чи є потреба роз’яснювати у кримінальному 

процесуальному законі  якісь терміни? Чи треба відмовлятися від кримінальної 

процесуальної регламентації дефініцій? 

Шукаючи відповідь на зазначені питання, ми не знайшли жодної праці, 

автор якої виступав би за повне виключення зі змісту нормативно-правових 

актів норм-визначень або тотального роз’яснення усіх юридичних термінів. 

Дослідники сходяться у тому, що пропонують різні критерії щодо унормування 

дефініцій. 

Так, В. Ю. Туранін зазначає, що при вирішенні питання про необхідність 

визначення поняття, що виражається відповідним терміном, слід об’єктивно 

оцінювати потреби законодавчого тексту, враховуючи навіть найменшу 

можливість нерозуміння його змісту користувачами. Якщо є ризик 

неадекватного сприйняття змісту поняття, необхідність у дефініції є 

очевидною [472, с. 22]. 

Моделюючи таблицю «оцінки дефініцій термінів нормативно-правових 

актів», В. Косович визначає такі вимоги до формулювання законодавчих 

дефініцій: відображення суттєвих ознак, адекватність, відсутність тавтології, 

використання ознаки, що є відмінною за видовою характеристикою, 

невикористання заперечень, відповідність нормативному значенню, 

недопустимість визначення через невідоме, недоцільність використання 

оціночних понять, однозначність, коротке формулювання [164, с. 47–48]. 

М. В. Чиннова зазначає, що включення дефініцій у нормативно-правові 

акти вимагається у таких випадках: а) якщо поняття є правовим і при цьому має 

ключове значення, тобто за його допомогою можна зрозуміти загальний 

цільовий зміст конкретного нормативно-правового акту; б) якщо неправове 

поняття становить собою основу і відображає специфіку регулюючих відносин, 

термін, що позначає поняття, не є загальновживаним, а його зміст не є 

загальновідомим, тобто коли поняття позначено вузькоспеціалізованим 
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терміном або іноземним словом; в) якщо при включенні у текст нормативно-

правового акту загальновживане слово переосмислюється, внаслідок чого воно 

отримує інше значення, ніж звичайно; г) якщо слово у звичайній мові має 

кілька значень; д) якщо для цілей конкретного нормативно-правового акту 

мають значення окремі аспекти поняття [499, с. 11]. 

М. Д. Хайретдінова до системи вимог, що ставляться до законодавчих 

дефініцій, відносить: наявність форми утверджувального судження; рівність 

дефінієндума і дефінієнса; істотність ознак; стислість; ясність; недопустимість 

«кола» у законодавчій дефініції; недопустимість тавтологій; відсутність 

заперечуваних характеристик; стилістична нейтральність; обмежене 

використання у тексті законодавчих дефініцій застарілої лексики юридичної 

мови та іноземної термінології [493, с. 9–10]. 

К. М. Смірнова вважає, що у КПК мають роз’яснюватися лише основні 

поняття, що мають відповідати таким критеріям: а) функціональність поняття. 

Значущість поняття у масштабі нормативно-правового акту визначається 

кількістю норм, у яких це поняття використовується; б) регулятивний вплив 

поняття або встановлення складності застосування інших норм Кодексу і 

пов’язаних нормативно-правових актів, що містять це поняття, за відсутності 

його законодавчого визначення; в) недоцільність визначення поняття в іншому 

нормативно-правовому акті або іншій статті (частині, розділі) КПК. У випадку 

якщо поняття більш специфічне для іншого нормативно-правового акту, або 

згідно з логікою побудови КПК його визначення має міститися у іншій статті 

(частині, розділі), слід виходити з доцільності побудови системи 

законодавства [438, с. 18]. 

О. В. Капліна зазначає, що практично неможливо передбачити, в яких 

саме випадках необхідно давати дефініцію: це залежить від суб’єктивної волі 

законодавця. Очевидно, якщо термін однозначний, уживається у своєму 

звичайному значенні, ясний для правозастосовника, то він навряд чи потребує 

визначення. Якщо термін без додаткового пояснення видається недостатньо 

чітким, можливим є його двозначне тлумачення, то він повинен визначатися 
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законодавцем. На думку вченої, у КПК слід дати чітку дефініцію спеціальним 

юридичним термінам, а також міжгалузевим термінам, що мають у різних 

галузях права своє специфічне значення [134, с. 175–176]. 

А. С. Бахта вказує, що дефініції повинні бути повʼязані між собою і з 

іншими кримінально-процесуальними нормами. Більш того, вони є 

невід’ємною частиною кримінально-процесуальних приписів і мають 

обов’язковий характер, а тому повинні бути точними як у своєму змісті, так і 

при використанні [39, с. 266–267]. 

С. О. Гейц пише, що не можна не зважати на ту обставину, що не всі 

поняття (терміни) можуть бути розтлумачені у законодавстві. Цілком 

очевидною є утопічність «тотального легального визначення» кримінально-

процесуальних термінів. Певна частина їх має бути предметом тлумачення 

науковців і практиків [73, с. 147]. На думку авторки, питання про доцільність 

існування норм-дефініцій у кримінально-процесуальному праві слід вирішувати 

як з позицій якості (змістовного наповнення), так і з позицій розумності їхньої 

кількості [73, с. 145]. Логічним є визначення у дефінітивних нормах основних 

понять, без яких процес стає неможливим як явище. Якщо норми-дефініції 

присвячувати кожному специфічному для кримінального процесу поняттю, то 

обсяг статті, в якій вони будуть міститися, може вийти за межі розумного [73, 

с. 150]. У будь-якому разі треба зважати і на значення того чи іншого поняття 

для кримінального процесу взагалі чи окремих його стадій [73, с. 153]. 

Проаналізувавши позиції вчених щодо визначення критеріїв унормування 

дефініцій у нормах законодавства, можемо зазначити, що такі критерії є досить 

абстрактними, неконкретними: «найменша можливість непорозуміння», «ризик 

неадекватного сприйняття», «використання ознаки, що є відмінною за видовою 

характеристикою», «відповідність нормативному значенню», «має ключове 

значення», «зрозуміти загальний цільовий зміст», «становить основу і 

відображає специфіку регулюючих відносин», «загальновідомий зміст», 

«загальновживане слово переосмислюється», «має кілька значень», «мають 

значення окремі аспекти поняття», «рівність дефінієндума і дефінієнса»; 
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«істотність ознак», «стислість», «ясність», «точність», «відсутність 

заперечуваних характеристик», «стилістична нейтральність»; 

«функціональність поняття», «регулятивний вплив поняття», «більша 

специфічність для іншого нормативно-правового акту», «згідно з логікою 

побудови закону», «пов’язаність з іншими нормами», «без додаткового 

пояснення видається недостатньо чітким», «мають у різних галузях права своє 

специфічне значення», «якість (змістовне наповнення), розумна кількість». 

До того ж зазначені критерії застосовуються суб’єктивно. Маючи навіть 

найвищий ступінь правової культури та правової свідомості, органи 

правотворення, які виписують, коригують та приймають дефінітивні 

кримінальні процесуальні норми, не можуть повністю урахувати усі критерії 

правового регулювання визначень. Тому є ризик невиправданої формалізації 

кримінального процесуального регулювання, і навіть несправедливого 

звуження предмету такого регулювання (прикладами є легальні дефініції 

«показання з чужих слів» та «докази»). 

З урахуванням цього вважаємо, що зі змісту предмету кримінального 

процесуального регулювання необхідно виключити усі норми-дефініції. 

Останні переважно не мають практичної цінності, проте можуть ускладнювати 

процес застосування статей кримінального процесуального закону, а відтак – 

охорону і захист прав, свобод і законних інтересів людини. 

Слушно зазначає К. М. Смирнова, що тлумачення понятійного апарату 

КПК і застосування пов’язаних з поняттями «робочих» норм найчастіше 

викликає труднощі [439, с. 154]. 

На наше переконання, терміни кримінального процесуального 

законодавства мають роз’яснюватися в навчальній та науковій літературі, зміст 

якої не є обов’язковим для використання, а має лише пізнавальний характер для 

суб’єктів та учасників кримінального провадження. Тому не можемо не 

погодитися з В. М. Савицьким у тому, що закон не можна визнати підручником 

чи теоретичною працею. Закон створюється з іншою метою, виписується в 

іншому стилі. А захоплення дефініціями може блокувати призначення 
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законодавчого акту та перетворити останній на щось схоже на словник 

правових термінів чи енциклопедію юридичних знань [424, с. 93]. 

Це не означає, що ми применшуємо значення понять та визначень, що 

формулюються у теорії кримінального процесу. Теоретичні поняття виконують 

не регулятивні, а інші функції, зокрема пізнавальну. До того ж ніхто не ставить 

під сумнів зв’язок теорії і практики [39, с. 266]. Теоретичні знання щодо змісту 

основних кримінальних процесуальних понять безперечно сприятимуть 

підвищенню ефективності практичної реалізації кримінальних процесуальних 

норм. 

Крім того, має рацію Ю. А. Ведєрніков, який зазначає, що євроінтеграція 

природно вимагає уніфікації дефініцій, що значною мірою не співпадають у 

національних правових системах країн Європи [58, с. 12]. Але уніфікація 

дефініцій повинна відбуватися не на рівні законодавства, як пропонує вчений, а 

у навчальному процесі, під час якого необхідно викладати тлумачення термінів, 

що надані ЄСПЛ (наприклад, «обґрунтована підозра», «поза розумним 

сумнівом», «співрозмірність обмеження» тощо)
1
. Це забезпечуватиме 

обізнаність майбутніх правозастосовників зі стандартами прав людини, що 

визнані міжнародною спільнотою, і формуватиме їхню правосвідомість у 

напрямі обов’язку неухильно застосовувати норми кримінального 

процесуального права з урахуванням принципу верховенства права. 

До складу кримінального процесуального законодавства мають входити 

норми, що безпосередньо регулюють здійснення кримінального провадження, 

тобто підстави та порядок здійснення процесуальних дій та прийняття 

процесуальних рішень. Усі кримінальні процесуальні терміни мають 

тлумачитися правозастосовниками залежно від конкретних обставин 

                                                           
1
 У навчальній літературі загальні оціночні законодавчі конструкції можуть бути 

одноманітно розтлумачені з урахуванням практики ЄСПЛ та відповідно до певного виду 

кримінальних правопорушень. Як приклад можна використати визначення терміна 

«обґрунтована підозра», надане О. І. Антіповою з огляду на специфіку розслідування 

кримінальних правопорушень про ДТП. Авторка зміст цього терміна визначає як наявність 

фактів або доказової інформації, що могли б переконати об’єктивного водія у тому, що особа 

вчинила кримінальне правопорушення про ДТП [19, с. 3]. 
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кримінального провадження та з урахуванням пріоритету прав, свобод і 

законних інтересів людини. 

Не треба боятися виключення дефініцій зі змісту предмету кримінального 

процесуального регулювання. Їх відсутність не погіршить якості правового 

регулювання кримінального провадження та ефективності застосування статей 

кримінального процесуального закону. Для прикладу можна навести КПК ФРН 

та КПК Латвії, що взагалі не містять спеціальних статей, в яких би викладалися 

дефініції процесуальних понять [73, с. 148]. Ми не вважаємо, що кримінальний 

процес у ФРН або Латвії від того стає менш ефективним стосовно захисту та 

охорони прав, свобод та законних інтересів людини. 

Прихильники правового регулювання дефініцій вказують на залежність 

якості законодавства від наявності чітких правил формулювання та закріплення 

законодавчих дефініцій [493, с. 4]. Останні розглядаються як один з важливих 

елементів правової визначеності [484, с. 3]. 

З такими позиціями ми не можемо погодитися з огляду на практику 

ЄСПЛ. У рішеннях останнього правова визначеність розглядається як один з 

аспектів якості законодавства, що охоплює також доступність та 

передбачуваність [376; 386; 387]. Але усі ці характеристики законодавства 

ЄСПЛ прямо пов’язує з реалізацією конвенційних прав і свобод людини. Як 

показує наше дослідження, норми-дефініції у КПК можуть лише ускладнювати 

здійснення прав, свобод та законних інтересів людини, а також знижувати 

якість кримінального процесуального законодавства. 

 

1.4. Обсяг предмету правового регулювання у кримінальному процесі 

 

Реформування системи кримінальної юстиції обумовлює актуальність 

дослідження предмету правового регулювання у кримінальному процесі, 

зокрема його обсягу. Від цього залежить, з одного боку, ефективність протидії 

злочинності, а з іншого – дотримання прав і законних інтересів людини під час 

кримінального провадження. 
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Визначену у юридичній літературі дефініцію обсягу кримінально-

процесуальної компетенції як її змістовне та кількісне наповнення [201, с. 81] 

доцільно використовувати під час дослідження обсягів інших кримінально-

процесуальних категорій
1
. Не є винятком і предмет правового регулювання у 

кримінальному процесі. 

Змістовним наповненням предмету правового регулювання у 

кримінальному процесі є сукупність таких елементів: 1) права, свободи і 

законні інтереси людини; 2) кримінальні процесуальні відносини; 3) 

кримінальна процесуальна діяльність. Обґрунтування включення останніх до 

змісту предмету правового регулювання нами давалося в попередніх 

підрозділах. Тому у цьому підрозділі не будемо зупинятися на дослідженні 

змістовного наповнення предмету правового регулювання у кримінальному 

процесі, натомість акцентуємо увагу на його кількісному наповненні. 

Права, свободи і законні інтереси людини є первинним елементом 

предмету правового регулювання у кримінальному процесі, адже визначають 

реалізацію кримінальних процесуальних відносин і здійснення кримінальної 

процесуальної діяльності. Це зумовлює визначення загального обсягу предмету 

кримінального процесуального регулювання у частині його кількісного 

наповнення шляхом встановлення всієї сукупності прав, свобод і законних 

інтересів людини, що регулюються кримінальним процесуальним правом. 

Загальний обсяг (кількість) прав, свобод і законних інтересів, що 

регулюються кримінальним процесуальним правом, точно визначити важко, та 

у цьому немає жодної потреби. Важливим є те, щоб такий обсяг прав, свобод і 

законних інтересів забезпечував можливість задоволення природних потреб 

людини. 

Кримінальна процесуальна сфера характеризується подвійною природою 

щодо забезпечення прав і свобод людини. З одного боку кримінальне 

                                                           
1
 Підтвердженням цього є використання М. С. Городецькою зазначеного визначення 

обсягу щодо кримінально-процесуальної компетенції під час дослідження обсягу предмета 

відання [91, с. 97–100]. 
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судочинство спрямоване на реалізацію порушених (ймовірно порушених) прав 

людини, що охороняються кримінальним законом, а з іншого – на здійснення 

прав людини, що регулюються кримінальним процесуальним законодавством. 

Як ми вже зазначали, найбільш релевантними у сфері кримінального 

процесуального регулювання є потреби людини у свободі та безпеці. 

Можливість задоволення останньої щодо недопущення (або усунення) 

негативних наслідків кримінального правопорушення забезпечуються правовим 

регулюванням кримінальних прав людини. Їх порушення (припущення про 

порушення) обумовлює обов’язкове здійснення кримінального процесу, 

спрямованого на їх поновлення. Причому залежно від порушеного 

кримінального права здійснюється певний обсяг кримінальної процесуальної 

діяльності (наприклад, при порушенні кримінального права на життя 

обов’язковим є призначення експертизи). Тобто специфіка кримінальних прав 

людини обумовлює обсяг предмету кримінального процесуального 

регулювання
1
. 

Необхідність задоволення людської потреби у свободі реалізується «через» 

кримінальний процес і забезпечується процесуальними правами, обсяг яких 

насамперед встановлений Конституцією України, кримінальним 

процесуальним законом, ЄКПЛ та рішеннями ЄСПЛ. Прикладом таких прав є: 

право на справедливий судовий розгляд, право на розумні строки 

кримінального провадження, право на захист, право на свободу від 

самовикриття, право на оскарження рішень, дій та бездіяльності органів 

кримінального провадження тощо. 

                                                           
1
 У цьому контексті С. О. Касапоглу слушно зазначає про те, що кримінальне 

процесуальне право, залежно від характеристик суб’єкта кримінального правопорушення, 

його тяжкості та інших параметрів, закладених у норму кримінального права, допускає 

різноманітні «варіації» під час 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 те, наскільки точно і ефективно будуть реалізовані норми кримінального 

права) [141, с. 72]. 
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Таким чином, загальний обсяг предмету правового регулювання у 

кримінальному процесі становить «сукупність обсягів» правового регулювання: 

1) кримінальної процесуальної діяльності (кримінальних процесуальних 

відносин), що зумовлене порушенням кримінальних прав людини і спрямоване 

на задоволення потреби людини у безпеці; 2) процесуальних прав, свобод і 

законних інтересів людини, що викликане реалізацією кримінального процесу і 

спрямоване на задоволення людської потреби у свободі. 

Обсяг предмету кримінального процесуального регулювання у частині 

задоволення потреби людини у безпеці не може перевищувати обсягу предмету 

такого регулювання у частині гарантування задоволення людської потреби у 

свободі, адже зазначені потреби є рівноцінними для людини. Жодна з 

наведених потреб не може мати пріоритет перед іншою потребою для людини. 

Останньою однаково високо оцінюються і безпека, і свобода. Два вказаних 

блага є складовими природи людини, відсутність яких (одного з них) може 

негативно впливати на розвиток всього суспільства. Тому неправильним буде 

задоволення однієї потреби за рахунок обмеження реалізації іншої. Лише 

пропорційність у можливості задоволення людських потреб у безпеці та 

свободі має визначати загальний обсяг предмету правового регулювання у 

кримінальному процесі. 

За такою пропорційною схемою щодо потреб людини ЄСПЛ застосовує 

нормативні положення ЄКПЛ. Так, у п. 59 рішення ЄСПЛ у справі «Класс та 

інші проти Німеччини» (1978 р.) зазначено, що системі ЄКПЛ притаманна 

узгодженість між вимогами захисту демократичного суспільства (потреба у 

безпеці) і дотриманням прав приватних осіб (потреба у свободі) (курсив – Т.Л.). 

Як зазначено в преамбулі ЄКПЛ, дотримання «основних свобод залежить, з 

одного боку, від справжньої демократичної системи та, з іншого боку, від 

загального розуміння і дотримання прав людини». У контексті ст. 8 це означає, 

що треба шукати рівновагу між здійсненням прав особи, що гарантує п. 1 ст. 8, 

та необхідністю, що випливає із п. 2 ст. 8, встановлювати таємне спостереження 

для захисту демократичного суспільства в цілому [375]. 
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У рішенні у справі «Броуган та інші проти Сполученого Королівства» 

(1988 р.) зазначено, що ЄСПЛ, беручи до уваги зростання тероризму у 

сучасному суспільстві, вже визнавав необхідність належної рівноваги між 

захистом в загальних інтересах інститутів демократії та забезпеченням прав 

особи, що випливає із ЄКПЛ. Щодо цієї справи у спільній особливій думці 

судді Тор Вильямсон, Биндшедлер-Роберт, Гелькюклю, Матшер і Вальтикос 

зазначили, що необхідно ретельно зважувати, з одного боку, права затриманих 

осіб (потреба у свободі), а з іншого – права населення в цілому, для якого дії 

терористів становлять серйозну загрозу (потреба у безпеці) (курсив – 

Т.Л.) [368]. 

На наш погляд, такий правозастосовний підхід ЄСПЛ є дійсно 

справедливим, адже враховує можливість задоволення обох потреб людини. 

Тому схожий (пропорційний) підхід доцільно використати для визначення 

обсягу предмету правового регулювання у кримінальному процесі. 

Отже, загальний обсяг предмету правового регулювання у кримінальному 

процесі у частині його кількісного наповнення має становити собою такий 

сукупний обсяг кримінальної процесуальної діяльності, кримінальних 

процесуальних відносин, прав, свобод і законних інтересів, який уможливлював 

би рівномірне задоволення потреб людини у безпеці та свободі. 

На сьогодні, коли життя людини у різних його сферах швидко змінюється, 

злочинність набуває нових форм реалізації, а права і свободи людини стають 

предметом правового регулювання всіх галузей законодавства, неабиякого 

значення набуває питання щодо зміни обсягу предмету правового регулювання 

у кримінальному процесі. Важливість цього питання підтверджується 

прикладом правового регулювання у США, що наведений Б. Г. Розовським. 

Так, після подій 11 вересня 2001 року прийнятий в США «Акт 2001 року, що 

згуртовує і зміцнює Америку забезпеченням належними знаряддями, що 

необхідні для припинення тероризму і запобігання йому» («Акт патріота»), 

яким, всупереч загальному правилу про те, що ордер, виданий судом, має 

містити «докладний опис місця, що підлягає обшуку, осіб або предметів, що 
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підлягають арешту», дозволяється санкціонування судом використання 

визначників телефонних номерів абонентів «у будь-якому місці Сполучених 

Штатів», а не лише «у межах територіальної юрисдикції суду», як це 

обумовлювалося попередньою редакцією ст. 3123 Титулу 18 Зводу законів 

США [417, с. 198–199]. 

Скасовано також правило про необхідність «достатніх підстав» для 

проведення прослуховування і електронного спостереження. При зверненні до 

суду для отримання згоди вказується лише те, що технічне спостереження 

вимагається в інтересах операції, що проводиться [417, с. 199]. 

Зазначений приклад правового регулювання у США після терактів 2001 

року яскраво засвідчує те, як співвідношення людських потреб у безпеці 

(припинення та запобігання тероризму) та у свободі (право людини на 

приватність) у предметі правового регулювання може впливати на зміну обсягу 

останнього. 

Доктринальне тлумачення норм Конституції України свідчить про те, що 

обсяг предмету правового регулювання у кримінальному процесі не може бути 

зменшений. Це випливає із змісту ч. 3 ст. 22, якою встановлюється, що при 

прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається 

звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод [156]. Разом з тим таке 

тлумачення положень Основного Закону вказує на можливість збільшення 

обсягу предмету кримінального процесуального регулювання у частині 

забезпечення прав, свобод і законних інтересів людини. Підтверджується це ч. 

1 цієї самої статті. Останньою встановлюється, що права і свободи людини і 

громадянина, закріплені Конституцією, не є вичерпними [156]. Таким чином, 

згідно із науковим тлумаченням положень Конституції має спостерігатися 

тенденція до збільшення обсягу предмету кримінального процесуального права 

у частині забезпечення прав, свобод і законних інтересів людини. 

Аналіз рішень ЄСПЛ щодо України свідчить про те, що обсяг предмету 

правового регулювання КПК 1960 року у частині регламентації конвенційних 

прав і законних інтересів людини був дещо звуженим. Так, під час розгляду 
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справи «Волохи проти України» (2006 р.) ЄСПЛ встановив порушення права на 

повагу до приватного життя та кореспонденції, що передбачене ст. 8 ЄКПЛ. 

ЄСПЛ дійшов висновку, що втручання не було здійснено «згідно із законом», 

оскільки законодавство України не визначає з достатньою чіткістю межі та 

умови здійснення органами влади своїх дискреційних повноважень щодо 

накладення арешту на поштово-телеграфну кореспонденцію, її виїмки та не 

передбачає достатніх гарантій захисту від свавілля при застосуванні таких 

заходів спостереження [369]. 

У справі «Меріт проти України» (2004 р.) ЄСПЛ зробив висновок, що мало 

місце порушення ст. 13 ЄКПЛ з огляду на відсутність ефективного і доступного 

засобу захисту згідно з національним правом стосовно скарги заявника з 

приводу надмірної тривалості кримінального провадження у його справі [382]. 

Порушення ст. 5 ЄКПЛ констатовано ЄСПЛ у рішенні у справі «Свершов 

проти України» (2008 р.) у зв’язку із неврегульованістю у положеннях 

національного законодавства процедури встановлення юридичних підстав щодо 

тримання особи під вартою після направлення кримінальної справи із 

обвинувальним висновком до суду першої інстанції [391]. 

І це – далеко не всі рішення ЄСПЛ щодо України, що свідчать про 

неузгодженість обсягу прав людини, врегульованих ЄКПЛ, з обсягом прав 

людини, що охоплюються предметом регулювання КПК 1960 року. 

Прагнення до подальшої євроінтеграції української держави обумовило 

приведення її національного законодавства у відповідність до європейських 

стандартів забезпечення прав людини. Щодо такої галузі законодавства, як 

кримінальне процесуальне право, Україна вже зробила значний крок у напрямі 

імплементації європейських стандартів шляхом прийняття нового КПК України 

та підзаконних нормативно-правових актів. Багато процедурних кримінальних 

процесуальних норм виписані з урахуванням положень ЄКПЛ та рішень ЄСПЛ. 

Разом з тим предмет регулювання чинного КПК не повністю відповідає 

предмету регулювання ЄКПЛ у частині забезпечення окремих прав людини. 

Розглянемо такі неузгодженості. 
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1. Предмет регулювання європейських стандартів не узгоджується з 

предметом регулювання КПК у частині забезпечення права на початкове 

ефективне розслідування обставин кримінального правопорушення. 

Нормативні положення ст. 214 КПК, що регулюють початок досудового 

розслідування, дозволяють слідчому, прокурору упродовж 24 годин не вносити 

до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР) відомості про 

кримінальне правопорушення, що отримані із заяви, повідомлення або з іншого 

джерела. 

Якщо протягом вказаного часу отримані відомості про кримінальне 

правопорушення не вносяться до ЄРДР, органам досудового розслідування 

забороняється здійснювати будь-які слідчі (розшукові) дії. Винятком є огляд 

місця подія, що може проводитися лише у невідкладних випадках, які у 

кримінальному процесуальному законі не виписані. 

Зміст предмету регулювання ст. 214 КПК не відповідає змісту предмету 

регулювання європейських стандартів у частині ефективного офіційного 

розслідування після отримання відомостей про вчинене кримінальне 

правопорушення. 

Так, у рішенні у справі «Яременко проти України» (2008 р.) ЄСПЛ 

наголосив, що необхідність проведення ефективного офіційного розслідування 

факту поганого (нелюдського чи такого, що принижує гідність) поводження 

випливає із загального обов’язку за ст. 1 ЄКПЛ забезпечити кожному в межах 

юрисдикції відповідної Сторони права та свободи, передбачені у цій Конвенції. 

Таке розслідування має здійснюватися зі зразковою ретельністю та 

швидкістю [404]
1
. 

У рішенні у справі «Муравська проти України» (2008 р.) ЄСПЛ зазначив, 

що обов’язок захищати право на життя відповідно до ст. 2 ЄКПЛ, взятий у 

сукупності з загальним обов’язком держави згідно зі ст. 1 ЄКПЛ 

                                                           
1
 Незважаючи на те, що ЄКПЛ передбачає проведення ефективного (ретельного та 

швидкого) офіційного розслідування лише щодо порушень матеріальних конвенційних норм, 

розслідування порушень норм КК, безперечно, має відповідати зазначеним вимогам 

ефективності. 
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«забезпечувати кожному в межах [його] юрисдикції права і свободи, визначені 

ЄКПЛ», також передбачає певний вид ефективного офіційного розслідування. 

У цьому контексті передбачається вимога невідкладності і розумної 

поспішності [383]. 

Аналогічної позиції щодо критеріїв обов’язкового ефективного 

офіційного розслідування ЄСПЛ дотримується у зв’язку з можливим 

порушенням ст. 3 ЄКПЛ. У рішенні у справі «Яценко проти України» (2012 р.) 

ЄСПЛ зазначив, що ефективність розслідування передбачає вимогу 

своєчасності і розумної швидкості. Щодо останньої часто береться до уваги 

дата початку розслідування та тривалість початкового розслідування [405]. 

У разі невнесення до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення 

протягом 24 годин про жодну ефективність (ретельність та швидкість) 

початкового досудового розслідування йтися не може, оскільки органи 

досудового розслідування обмежені у використанні кримінальних 

процесуальних засобів доказування. Вони відповідно до норм КПК позбавлені 

можливості проведення будь-яких слідчих (розшукових) дій, крім огляду місця 

події. Це унеможливлює повноцінне виявлення, збирання та перевірку 

інформації щодо кримінального правопорушення. Причому такий обмежений 

режим розслідування може продовжуватися аж до доби. 

Разом з тим чітка правова регламентація процесуальної діяльності саме на 

першому етапі досудового провадження є передумовою законності й 

обґрунтованості подальшого розслідування та судового розгляду справи, тобто 

є однією з гарантій ефективного виконання завдань кримінального 

судочинства [11, с. 199]. 

У цьому контексті не можемо не погодитися з Л. М. Лобойком, який 

зазначає, що з метою вчасного початку з’ясування обставин правопорушення, 

про яке до компетентного органу надійшла первинна інформація, у 

процесуальному законі не має бути перешкод у вигляді заборони здійснення 

процесуальних дій до виконання якихось формальних процедур, зокрема: 

внесення до реєстрів, складання постанов тощо. Зазначені процедури 
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створюють перешкоди, іноді нездоланні, на шляху швидкого, ефективного 

початку кримінальної процесуальної діяльності у разі надходження до 

компетентних суб’єктів відомостей про вчинення кримінального 

правопорушення. Реєстрацію відомостей не слід розглядати як «допуск» до 

досудового розслідування [210, с. 109]. 

Заборона провадити процесуальні дії до внесення відомостей про 

кримінальне правопорушення до ЄРДР може бути виключена з ч. 3 ст. 214 КПК 

без жодних негативних наслідків для ефективності кримінальної процесуальної 

діяльності та забезпечення прав учасників кримінального провадження. Якщо 

до реєстрації відомостей у ЄРДР можна провадити процесуальні дії, якими 

обмежуються права учасників провадження (огляд житла), то тим паче можна 

провести допит та інші процесуальні дії. Таке вирішення питання навпаки 

підвищить ефективність реагування на заяви, повідомлення та іншу інформацію 

про кримінальні правопорушення [210, с. 109–110]. 

2. Наступним прикладом неузгодженості предмету регулювання КПК та 

предмету регулювання ЄКПЛ у частині гарантування права на справедливий 

судовий розгляд є зміст ст. 45 КПК. Якщо відповідно до останньої захисником 

у кримінальному провадженні може бути лише адвокат, то згідно із Рішенням 

КСУ від 16 листопада 2000 року № 13-рп/2000 у справі Г. І. Солдатова – 

адвокат та інший фахівець у галузі права, процесуальний статус якого має 

встановлюватися окремим законом [407]
1
. На сьогодні такого закону в складі 

українського кримінального процесуального законодавства немає. 

Аналогічну правову невизначеність щодо вільного вибору захисника у 

кримінальному процесі ЄСПЛ визнавав порушенням права на справедливий 

                                                           
1
 Аналіз змісту цього та інших рішень КСУ [409; 410] дає підстави погодитися з 

вченими про те, що судова практика, зокрема практика КСУ впливає на  правове 

регулювання у кримінальному процесі та забезпечення прав людини під час кримінального 

провадження [35, с. 9; 104, с. 11; 126, с. 27; 137, с. 35–37; 442, с. 14–15]. 

З огляду на важливість рішень КСУ для забезпечення конституційних прав людини у 

кримінальному провадженні, вважаємо, що рішення КСУ можна назвати конституційними 

стандартами захисту прав людини у кримінальному процесі. 
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судовий розгляд (ст. 6 ЄКПЛ) у справі «Загородній проти України» (2011 р.)
1
. У 

рішенні в цій справі ЄСПЛ зазначив, що залишаючи питання про обмеження 

права на вільний вибір захисника невирішеним протягом тривалого періоду 

часу, державні органи створили ситуацію, яка є несумісною з принципом 

правової визначеності, що втілений у ЄКПЛ і становить один з основних 

елементів верховенства права [374]. 

Разом з тим ЄСПЛ зазначив, що право на вільний вибір захисника може 

бути обмежене задля ефективного (у тому числі кваліфікованого) здійснення 

права на захист людини за наявності достатніх підстав у національному 

законодавстві, що виключало б свавілля [374]. Тобто за наявності чіткої 

(однозначної) регламентації обмежень права на вільний вибір захисника, 

наприклад шляхом визначення кваліфікаційних вимог до набуття статусу 

останнього, нормативно-правові акти України відповідали б європейським 

стандартам забезпечення прав людини. 

Також предмет регулювання КПК та предмет регулювання ЄКПЛ не 

узгоджуються щодо забезпечення права на справедливий судовий розгляд у 

частині права на захист від початкового кримінального переслідування. Це 

пов’язано з відсутністю у КПК норм, що регулюють вільне набуття особою 

процесуального статусу учасника кримінального судочинства з моменту 

здійснення щодо неї кримінального переслідування
2
. 

Вірно зазначає І. В. Гловюк, що початок кримінального переслідування в 

Україні може бути не лише формалізованим, а й неформалізованим 

(фактичним) [82, с. 18]. Останній вид переслідування може здійснюватися без 

винесення формальних рішень та надання особі кримінального процесуального 

статусу. 

                                                           
1
 Вживання словосполучення «аналогічна нормативна невизначеність» обумовлено 

чинністю КПК 1960 року на час подій, що відбувалися із громадянином Загороднім. Хоча 

положення зазначеного нормативно-правового акту формально дозволяли участь як 

захисників інших фахівців у галузі права, проте вони не визначали їх процесуального статусу 

та порядку залучення. 
2
 Докладніше див.: Лоскутов Т. О. Отдельные вопросы юридического регулирования 

права на защиту от уголовного преследования [230, с. 101–103]. 
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Згідно зі ст. 42 КПК у особи з’являється право на захист після набуття нею 

процесуального статусу підозрюваного у разі повідомлення про підозру або 

затримання за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення. А 

повідомлення про підозру відповідно до ст. 276 КПК здійснюється у випадках: 

1) затримання особи на місці вчинення кримінального правопорушення чи 

безпосередньо після його вчинення; 2) обрання до особи одного з передбачених 

КПК запобіжних заходів; 3) наявності достатніх доказів для підозри особи у 

вчиненні кримінального правопорушення [175]. Це означає, що без достатніх 

доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, за 

відсутності підстав для застосування затримання або обрання одного з 

передбачених КПК запобіжних заходів особа не може набути процесуального 

статусу підозрюваного та, відповідно, реалізувати право на захист від 

можливого кримінального переслідування. 

Тобто аналізована норма КПК уможливлює викриття особи шляхом 

проведення будь-яких слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій 

без права на захист до отримання органами кримінального переслідування 

достатніх доказів для підозрювання особи у вчиненні кримінального 

правопорушення або підстав для затримання та/або застосування запобіжних 

заходів. Навіть маючи таку сукупність доказів та/або підстав, органи 

кримінального переслідування можуть затягувати прийняття рішень, що 

надають особі процесуальний статус підозрюваного, тому що їм це суто 

невигідно як представникам протилежної сторони. Причому зміст чинного 

КПК, на відміну від КПК 1960 року, не включає норм, що надавали б свідку 

юридичну можливість захищатися від фактичного кримінального 

переслідування
1
. 

                                                           
1
 1 липня 2010 року до КПК 1960 року були внесені зміни, внаслідок яких у свідка 

з’явилося право захищатися від можливого фактичного кримінального переслідування (ст.ст. 

48, 167). Тобто у 2010 році особа на стадії досудового розслідування отримала юридичну 

можливість захищатися від діяльності з викриття, не знаходячись у статусі підозрюваного чи 

обвинуваченого.  

Разом з тим, як у КПК 1960 року, так і у чинному КПК неврегульованою залишається 

можливість захисту від кримінального переслідування до внесення до ЄРДР відомостей про 
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Наведені нормативні положення чинного українського кримінального 

процесуального законодавства не узгоджуються з тлумаченням обвинувачення 

(кримінального переслідування), що надані ЄСПЛ. Останній у рішенні у справі 

«Нечипорук і Йонкало проти України» (2011 р.) зазначив, що з огляду на 

важливість права на справедливий судовий розгляд у демократичних 

суспільствах необхідно віддавати перевагу не «формальній», а «сутнісній» 

концепції обвинувачення [384]. За такою концепцією початком здійснення 

обвинувачення (кримінального переслідування) є момент істотного погіршення 

становища особи у кримінальному процесі, що ототожнюється з початком 

розслідування щодо певної особи та збиранням доказів на її обвинувачення 

(мається на увазі, зокрема, перший допит). З цього моменту на особу мають 

поширюватися гарантії захисту [401]. 

Іншими словами, ЄСПЛ визнає необхідність існування гарантій захисту 

для особи з моменту здійснення щодо неї кримінального переслідування, що 

тільки спрямоване на отримання обвинувальних доказів. Тоді як норми ст.ст. 

42, 276 КПК уможливлюють використання особою права на захист лише після 

наявності достатньої сукупності обвинувальних доказів. Останні згідно з 

нормами КПК можуть формуватися за відсутності будь-яких гарантій захисту 

для переслідуваної особи. 

3. Ще одним проявом невідповідності предмету регулювання КПК 

предмету регулювання ЄКПЛ стосовно забезпечення права на справедливий 

судовий розгляд є зміст ст. 241 КПК, що передбачає можливість сторони 

обвинувачення проводити примусове освідування підозрюваного у випадку 

відмови останнього пройти освідування добровільно. 

У рішенні у справі «Яллог проти Німеччини» (2006 р.) ЄСПЛ визнав 

порушенням ст. 6 ЄКПЛ проведення примусового освідування із застосуванням 

медичного препарату, що викликав неконтрольований блювотний рефлекс у 

                                                                                                                                                                                                 

кримінальне правопорушення (стадія порушення кримінальної справи). На цьому етапі 

кримінального провадження особа не може набути ані статусу підозрюваного, ані статусу 

свідка. Це на практиці уможливлює неправомірне кримінальне переслідування особи з боку 

органів кримінального судочинства. 
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заявника. ЄСПЛ зазначив, що шляхом здійснення примусового освідування 

державні органи Німеччини порушили право Яллога не свідчити проти 

себе [403]. 

Право не свідчити проти себе є загальновизнаним міжнародним 

стандартом, що разом з правом на мовчання становить основу поняття 

справедливого судового розгляду у значенні ст. 6 ЄКПЛ. Їх суть полягає у 

захисті підозрюваного (обвинуваченого) від неправомірного примусу з боку 

влади, що сприятиме запобіганню судових помилок у досягненні мети ст. 6 

ЄКПЛ [366; 384]. Право не свідчити проти себе передбачає, що сторона 

обвинувачення у кримінальному провадженні намагається довести винність 

підозрюваного (обвинуваченого), не враховуючи докази, отримані шляхом 

примусу або насилля всупереч волі підозрюваного (обвинуваченого) [378; 380; 

401]. У цьому розумінні це право тісно пов’язане з презумпцією невинуватості, 

яка міститься в п. 2 ст. 6 ЄКПЛ [331, с. 110]. 

При вирішенні питання, чи було порушено право особи не свідчити проти 

себе, ЄСПЛ враховує дотримання волі підозрюваного (обвинуваченого) 

зберігати мовчання. Це право не поширюється на використання у 

кримінальному процесі тих матеріалів, що їх можна здобути незалежно від волі 

підозрюваного (обвинуваченого) [255, с. 279]. Натомість норми КПК у частині 

регламентації проведення примусового освідування уможливлюють обмеження 

права підозрюваного не свідчити проти себе всупереч його волі. Для такого 

обмеження навіть не передбачається судового контролю. Сторона 

обвинувачення (прокурор) без звернення до слідчого судді може прийняти 

рішення про обмеження права не свідчити проти себе стороною захисту 

(підозрюваним). 

4. Предмет регулювання європейських стандартів прав людини не 

узгоджується з предметом регулювання КПК у частині забезпечення права на 

справедливий судовий розгляд щодо процедури продовження строку 

досудового розслідування. 
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Нормативні положення § 4 глави 24 КПК дозволяють стороні 

обвинувачення (слідчому, прокурору) без участі слідчого судді продовжувати 

строк досудового розслідування. Сторона захисту відповідно до ст. 295 КПК 

може лише подати письмові заперечення до слідчого, який ініціює перед 

прокурором питання про продовження строку досудового розслідування. До 

того ж сторона захисту позбавлена можливості у межах ст. 303 КПК оскаржити 

до слідчого судді рішення прокурора про продовження строку. 

Попри те, що згідно зі ст. 28 КПК слідчий суддя відповідальний за 

проведення досудового розслідування у розумні строки, недотримання останніх 

сторона захисту відповідно до ст. 308 КПК може оскаржити лише до 

прокурора. 

У рішенні у справі «Роув і Девіс проти Сполученого Королівства» (2000 р.) 

ЄСПЛ встановлено, що фундаментальним аспектом права на справедливий 

судовий розгляд є те, що розгляд кримінальної справи, в тому числі процедурні 

елементи, має бути змагальним, і в цьому процесі повинний бути забезпечений 

принцип рівності сторін, тобто обвинувачення та захисту. При вирішенні 

питання, чи мало місце порушення ст. 6, ЄСПЛ має розглянути, чи був процес 

справедливим у цілому [331, с. 86]. 

У рішенні у справі «Домбо Бехер проти Нідерландів» (1993 р.) ЄСПЛ 

зазначив, що поняття «справедливий розгляд», що сформувалося у судовій 

практиці, включає вимогу «процесуальної рівності прав сторін» у аспекті 

справедливої рівноваги між сторонами щодо цивільних та кримінальних 

проваджень [373]. Принцип рівності сторін – у контексті «справедливого 

балансу» між сторонами – вимагає, щоб кожна зі сторін мала розумну 

можливість представити свою справу в умовах, що не ставлять її у явно 

невигідне становище порівняно з опонентами [396]. 

Встановлена у КПК процедура продовження строку досудового 

розслідування та оскарження недотримання розумних строків досудового 

провадження не відповідають принципу рівності сторін кримінального 

переслідування (обвинувачення) і захисту. Остання явно опиняється у 
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невигідному становищі, коли сторона обвинувачення (прокурор) уповноважена 

«сама для себе», за відсутності слідчого судді, продовжувати строк досудового 

розслідування. 

Не поліпшують процесуального становища сторони захисту норми КПК, 

що уможливлюють оскарження недотримання розумних строків стороною 

обвинувачення (слідчим, прокурором) до прокурора вищого рівня. 

У змагальному кримінальному процесі сторона обвинувачення (у нашому 

випадку – прокурор) не може «сама для себе» продовжувати строк досудового 

розслідування, оскільки це значно послаблює гарантії сторони захисту щодо 

розгляду кримінальної справи справедливим судом у розумні строки. 

Прокурору, який за КПК керує досудовим провадженням, іноді буде невигідно 

об’єктивно застосовувати підстави щодо продовження строків останнього. 

Тому ЄСПЛ у своїх рішеннях вимагає, щоб суб’єктом вирішення питання про 

продовження строків кримінального провадження був суд, який є незалежним 

від сторін обвинувачення і захисту. Так, у п. 23 рішення у справі 

«Цихановський проти України» (2007 р.) зазначено, що саме національні суди 

мають створювати умови для того, щоб судове провадження було швидким та 

ефективним. Зокрема, національні суди мають вирішувати, чи відкладати 

судове засідання за клопотанням сторін, а також чи вживати певних заходів 

щодо сторін, чия поведінка спричинила невиправдані затримки у 

провадженні [331, с. 102]. 

5. Виявом неузгодженості предмету регулювання європейських стандартів 

та предмету регулювання КПК у частині забезпечення права на свободу і 

особисту недоторканність є норми ст. 210 КПК, що вимагають доставлення 

затриманої особи до найближчого підрозділу органу досудового розслідування. 

Право на свободу і особисту недоторканність як європейський стандарт 

забезпечення прав людини сформульований у ст. 5 ЄКПЛ. Положеннями § 3 

останньої встановлюється, що кожен, кого заарештовано або затримано (1) на 

підставі обґрунтованої підозри у вчиненні ним правопорушення або (2) задля 

запобігання вчиненню ним правопорушення чи його втечі після вчинення 
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правопорушення, має негайно постати перед суддею чи іншою службовою 

особою, якій закон надає право здійснювати судову владу. 

Наведені норми ЄКПЛ дістали розвитку у практиці ЄСПЛ. Так, останній у 

рішенні у справі «Корнєв і Карпенко проти України» (2010 р.) зазначив, що 

метою ст. 5 § 3 ЄКПЛ є забезпечення швидкого і автоматичного судового 

контролю поліцейського або адміністративного затримання [377]. 

У рішенні у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (2011 р.) ЄСПЛ 

зазначив, що невідкладний судовий контроль є одним з основних елементів 

гарантій, закріплених у § 3 ст. 5 ЄКПЛ, мета якої полягає у тому, щоб 

мінімізувати ризик свавілля і забезпечити верховенство права – один з 

основоположних принципів демократичного суспільства [384]. 

Вимога щодо доставлення затриманої особи до підрозділу органу 

досудового розслідування без здійснення судового контролю значно послаблює 

процесуальні гарантії права на свободу і особисту недоторканність, що 

обумовлює збільшення ризику свавілля з боку органів досудового 

розслідування. 

У змагальному кримінальному процесі органи досудового розслідування, 

виконуючи функцію кримінального переслідування (обвинувачення), 

намагаються зібрати докази, що викривають конкретну особу у вчиненні 

кримінального правопорушення. Як показує практика ЄСПЛ щодо України, 

зазначені докази можуть отримуватися органами розслідування всупереч 

нормам ЄКПЛ [365; 388; 390]. Однією з причин такої негативної практики є 

відсутність правової регламентації невідкладного судового контролю після 

затримання особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення. 

Відповідно до ст.ст. 210, 211 КПК затримана особа доставляється до органу 

досудового розслідування, під контролем якого без ухвали слідчого судді може 

знаходитися аж до шістдесяти годин! 

6. Іншим прикладом невідповідності предмету регулювання європейських 

стандартів та предмету регулювання КПК щодо права на свободу і особисту 

недоторканність є норми п. 1 ч. 2 ст. 183 КПК та ч. 2 ст. 208 КПК. Останні 
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уможливлюють затримання та взяття особи під варту, якщо вона підозрюється 

у вчиненні злочину, за який встановлене основне покарання у вигляді штрафу в 

розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у разі 

невиконання такою особою обов’язків, покладених на неї при обранні 

запобіжного заходу, або невиконання у встановленому порядку вимог щодо 

внесення коштів як застави та надання документа, що це підтверджує. 

У рішенні у справі «Хайредінов проти України» (2010 р.) ЄСПЛ зазначив, 

що задля того, щоб позбавлення свободи не вважалося свавільним, недостатньо, 

щоб цей захід застосовувався відповідно до національного законодавства – він 

(захід) повинен бути необхідним у конкретних обставинах. З точки зору ЄСПЛ, 

затримання та тримання під вартою згідно з ст. 5 § 1(с) Конвенції має 

відповідати вимозі пропорційності [398]. 

Вимога пропорційності передбачає збалансоване кримінальне 

процесуальне правозастосування. Обмеження конституційних, конвенційних, 

суто процесуальних прав
1
 особи шляхом застосування заходів кримінального 

процесуального примусу не може перевищувати майбутнє можливе обмеження 

прав цієї особи внаслідок притягнення її до кримінальної відповідальності за 

порушення кримінальних прав інших осіб. Саме тому кримінальна процедура 

щодо застосування заходів кримінального процесуального примусу має 

врегульовуватися залежно від ступеня тяжкості злочину, у якому підозрюється 

особа. Ця «приблизна пропорційність» не може ігноруватися навіть у разі 

підтвердження матеріалами кримінального провадження кількох ризиків 

неналежної поведінки особи
2
. 

Обмеження фундаментального конвенційного права особи на свободу і 

особисту недоторканність на підставі підозри щодо вчинення злочину 

невеликої тяжкості (за який не передбачено покарання у вигляді позбавлення 

                                                           
1
 Конституційні, конвенційні права ми досліджуємо у тій частині, що є релевантною 

кримінальному процесу, тому їх також можна називати процесуальними. Відмінність суто 

процесуальних прав від конституційних та конвенційних прав полягає у тому, що вони 

закріплюються нормами кримінального процесуального закону (КПК). 
2
 Докладніше див.: Лоскутов Т. О. Щодо правового регулювання застосування заходів 

примусу у кримінальному процесі [249, с. 108–109]. 
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волі) є явно непропорційним. Не змінює ситуацію невиконання підозрюваною 

особою обов’язків, покладених на неї при обранні запобіжного заходу, або 

невиконання у встановленому порядку вимог щодо внесення коштів як застави 

та надання відповідного документа, оскільки право особи на свободу і особисту 

недоторканність завжди буде переважати невиконання нею процесуальних 

обов’язків щодо належного поводження під час досудового розслідування та 

судового розгляду злочину невеликої тяжкості. 

Вимога пропорційності у контексті ст. 5 ЄКПЛ передбачає, що обмеження 

особи у свободі можливе лише за наявності обґрунтованої підозри щодо такої 

особи стосовно вчинення нею злочину, за який встановлене покарання у 

вигляді позбавлення волі. У такому випадку обмеження свободи буде 

пропорційним обґрунтовано прогнозованому позбавленню волі. 

Визначаючи пропорційність між обмеженням свободи особи та 

обґрунтованою підозрою такої особи у вчиненні злочину, за який 

передбачається покарання у вигляді позбавлення волі, необхідно зважати на 

спростовну презумпцію невинуватості. Відповідно до останньої особа 

вважається невинуватою у вчиненні злочину доти, доки її вину не буде 

встановлено обвинувальним вироком суду (ч. 1 ст. 17 КПК), тобто спростовано 

презумпцію невинуватості. 

Застосування заходів кримінального процесуального примусу пов’язано із 

ризиком несправедливого обмеження прав людини, адже на момент їх 

застосування до особи остання є невинуватою, і взагалі невідомо, чи буде вона 

визнана такою у майбутньому. Тому невід’ємною гарантією забезпечення прав 

людини при застосуванні заходів примусу, як про це зазначено у рішеннях 

ЄСПЛ, є наявність щодо особи обґрунтованої підозри у вчиненні злочину. 

Обґрунтована підозра щодо особи не є тотожною її винності, яка 

встановлюється лише обвинувальним вироком суду. Обґрунтована підозра 

передбачає певний ступінь вірогідності того, що особа вчинила злочин, а не 

остаточне твердження про останнє, як це відбувається внаслідок доведення 

вини особи. Критерієм розмежування «обґрунтованої підозри» і «винності» 
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виступає обсяг інформації, що підтверджує причетність особи до злочину. 

Якщо при доведенні обґрунтованої підозри необхідно встановити взаємозв’язок 

між суспільно небезпечним діянням і конкретною фізичною особою, то при 

констатації винності – всі елементи складу злочину. Цим пояснюється 

несправедливість застосування заходів кримінально-процесуального примусу, 

що за суворістю були б тотожними майбутньому покаранню, можливість 

застосування якого передбачена кримінальним законом. 

Разом з тим застосування до особи набагато м’якших заходів 

кримінального процесуального примусу, ніж майбутнє покарання, може не 

забезпечити досягнення мети такого застосування. Адже для особи іноді 

«краще» будь-яким чином (у тому числі шляхом порушення запобіжного 

заходу) протидіяти кримінальному провадженню, ніж після ефективного 

закінчення останнього бути притягнутою до кримінальної відповідальності з 

призначенням покарання. 

Тому суб’єктом застосування будь-яких заходів кримінально-

процесуального примусу має бути суд, оскільки тільки він наділений 

компетенцією щодо притягнення винної особи до кримінальної 

відповідальності і призначення покарання. Суд повинен порівняти ступінь 

можливого обмеження прав особи внаслідок застосування кримінально-

процесуальних заходів примусу і ступінь обмеження прав особи, що може бути 

наслідком притягнення її до кримінальної відповідальності і призначення 

покарання за вчинення злочину. У разі їх «приблизної пропорційності» суд 

може застосувати до особи заходи процесуального примусу. В іншому випадку 

їх застосування може бути необґрунтованим або несправедливим. 

7. Також зміст предмету регулювання КПК не відповідає змісту предмету 

регулювання європейських стандартів у частині гарантування права на свободу 

і особисту недоторканність, про що свідчать норми ст. 199 КПК. Останніми 

передбачена можливість продовження строку тримання під вартою на підставі 

незменшеного ризику, що був заявлений і використаний під час застосування 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 
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У рішеннях у справах «Петухов проти України» (2010 р.), «Харченко 

проти України» (2011 р.) ЄСПЛ вказав, що по закінченні певного часу 

обґрунтована підозра сама по собі не виправдовує позбавлення свободи, і 

судові органи повинні представити інші підстави для подальшого тримання під 

вартою [389; 399]. 

Один і той самий ризик (ризики) неналежної поведінки не може бути 

використаний слідчим суддею з початку для обґрунтування застосування 

тримання під вартою, а потім – для продовження строку такого тримання, адже 

з часом використаний ризик має зменшуватися внаслідок здійснення 

кримінального процесуального доказування. За період тримання особи під 

вартою органи досудового розслідування повинні отримати докази, що або 

підтверджують причетність заарештованої особи до вчинення кримінального 

правопорушення, або спростовують таку причетність. Перший і другий випадки 

свідчать про зменшення (відсутність) ризику негативного поводження особи 

під час подальшого кримінального провадження. Тому задля продовження 

строків тримання під вартою, крім обґрунтованої підозри, мають бути наведені 

інші (такі, що не розглядалися) ризики, передбачені ст. 177 КПК. 

Продовження строків тримання під вартою на підставі раніше заявленого і 

використаного ризику, що не зменшився, оскільки органами розслідування не 

були отримані докази винності або невинуватості заарештованої особи, може 

визнаватися порушенням права на свободу і особисту недоторканність (ст. 5 

ЄКПЛ) у частині недотримання розумних строків тримання під вартою. При 

визначенні останніх ЄСПЛ використовує критерій «належного старання» 

органів розслідування і судочинства під час здійснення ними кримінального 

провадження [389]. 

8. Про неузгодженість предмету регулювання європейських стандартів з 

предметом регулювання КПК стосовно забезпечення права на свободу і 

особисту недоторканність свідчить зміст норм ч. 3 ст. 315 КПК. Вони 

дозволяють під час підготовчого судового засідання безпідставно автоматично 

продовжувати строки тримання під вартою у разі відсутності клопотань 
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учасників судового провадження щодо зміни або скасування запобіжного 

заходу, обраного під час досудового розслідування. 

У разі такого продовження строку тримання під вартою за судом 

залишається лише обов’язок щодо розгляду питання про доцільність 

продовження строку тримання обвинуваченого під вартою до спливу 

двомісячного строку з дня надходження до суду обвинувального акта (ч. 3 ст. 

331 КПК). 

У рішеннях у справах «Нечипорук і Йонкало проти України» (2011 р.), 

«Харченко проти України» (2011 р.) ЄСПЛ вказав, що відсутність чітких 

нормативних положень щодо можливості (з конкретизацією умов) продовження 

на стадії судового розгляду строку тримання під вартою, що його було обрано у 

досудовій стадії на обмежений строк, не відповідає критерію «передбачуваності 

закону» для цілей § 1 ст. 5 ЄКПЛ [384]. 

Разом з тим ЄСПЛ зазначив, що продовження строку тримання під вартою 

може бути виправдане лише у випадку наявності конкретних суспільних 

інтересів, що, незважаючи на презумпцію невинуватості, переважають принцип 

поваги до свободи особи [389; 399]. 

Положення ч. 3 ст. 315 КПК містять тільки одну формальну умову 

автоматичного безпідставного продовження строку тримання під вартою – 

відсутність клопотань учасників судового провадження щодо зміни або 

скасування вказаного запобіжного заходу. Проте така умова не пов’язана з 

перевіркою наявності суспільних інтересів, що можуть переважати принцип 

поваги до свободи особи. 

Не поліпшують становище затриманої особи норми ч. 3 ст. 331 КПК, що 

зобов’язують суд, незалежно від наявності клопотань сторін, розглянути 

питання про доцільність продовження строку тримання обвинуваченого під 

вартою. Адже вказаний обов’язок має виконуватися майже невідкладно – 

протягом двох місяців з дня надходження до суду обвинувального акта. До 

цього часу особа триматиметься під вартою або безпідставно, або з підстав, 

заявлених під час досудового розслідування, або на підставі направлення 
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обвинувального акту до суду. Всі перераховані варіанти є порушенням права на 

свободу і особисту недоторканність, що передбачене ст. 5 ЄКПЛ. 

ЄСПЛ нагадує, що завжди існує презумпція на користь звільнення. До 

засудження обвинувачений має вважатися невинуватим, що вимагає його 

тимчасового звільнення, якщо продовження тримання під вартою перестає бути 

розумним [398]. 

9. Наступним прикладом невідповідності предмету регулювання 

європейських стандартів та предмету регулювання КПК щодо забезпечення 

права на справедливий судовий розгляд є зміст ч. 1 ст. 133 КПК та ч. 3 ст. 224 

КПК. Ці норми уповноважують сторону обвинувачення (слідчого, прокурора) 

на досудовому розслідуванні викликати для давання показань підозрюваного, 

свідка чи потерпілого та допитувати двох останніх під загрозою настання 

кримінальної відповідальності за відмову давати показання та/або давання 

завідомо неправдивих показань. Причому нез’явлення особи без поважних 

причин за викликом слідчого, прокурора тягне накладення на неї грошового 

стягнення або застосування приводу. 

За відсутності адвоката, як правильно наголошує В. Точиловський, свідок 

може давати неправдиві, але «правильні» з точки зору слідчого показання, 

зокрема внаслідок застосування слідчим різних тактичних прийомів, обману 

тощо. Таким чином, хоча суд бере до уваги лише показання свідка у суді, 

кримінальна відповідальність за давання завідомо неправдивих показань 

слідчому певним чином «прив’язує» свідка до показань, що були дані слідчому, 

навіть якщо ці показання є неправдивими [468]. 

Така можливість у сторони захисту (підозрюваного, захисника) відсутня. 

Сторона захисту не може нікого викликати на підставі норм КПК та допитувати 

взагалі, не кажучи вже під загрозою настання кримінальної відповідальності. 

Положення кримінального процесуального закону дозволяють стороні захисту 

лише збирати докази шляхом витребування речей, копій (курсив – Т.Л.) 

документів, відомостей висновків, експертів, висновків ревізій, актів перевірок 

(ч. 3 ст. 93 КПК). 
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КПК, декларуючи реалізацію засади змагальності, встановлює вигідніше 

становище для сторони обвинувачення (слідчого, прокурора), адже саме під час 

надання показань стороні обвинувачення учасники кримінального провадження 

мотивуються кримінальним законом до надання правдивих показань. На жаль, 

такого мотивування КПК не встановив для них під час надання показань 

стороні захисту, яка теж має право збирати і подавати докази [139]. 

Дисбаланс сторін обвинувачення та захисту щодо отримання показань 

учасників кримінального провадження є проявом порушення принципу рівності 

сторін. Останній у контексті «справедливого балансу» між сторонами вимагає, 

щоб кожна зі сторін мала розумну можливість представити свою справу в 

умовах, що не ставлять її у явно невигідне становище порівняно з 

опонентами [396]. 

Норми КПК у частині регламентації виклику і допиту учасників 

кримінального провадження ставлять сторону захисту у явно невигідне 

становище порівняно зі стороною обвинувачення. Це є порушенням права на 

справедливий судовий розгляд, що передбачене ст. 6 ЄКПЛ. 

Також прикладом неузгодженості предмету регулювання КПК та предмету 

регулювання європейських стандартів щодо зазначеного права є норма, 

викладена у ч. 9 ст. 224 КПК, що уповноважує сторону обвинувачення 

(слідчого, прокурора) проводити одночасний допит двох чи більше раніше 

допитаних осіб для з’ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях. 

Вказана процесуальна норма фактично дозволяє стороні обвинувачення за 

відсутності представника суду самостійно коригувати показання учасників 

кримінального провадження (особливо свідків) та, як зазначалося вище, 

«зв’язувати» останніх з «потрібною» фактичною інформацією шляхом 

попередження про настання кримінальної відповідальності за дачу завідомо 

неправдивих показань. 

За такого кримінального процесуального регулювання сторона захисту 

явно знаходиться у невигідному процесуальному становищі. Попри те, що 

сторона захисту заздалегідь є «слабшою» у процесуальному аспекті стосовно 
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сторони обвинувачення, під час одночасного допиту двох чи більше раніше 

допитаних осіб відсутній будь-який судовий контроль. Це зводить нанівець 

реалізацію засади змагальності (що є обов’язковою складовою права на 

справедливий судовий розгляд, закріпленого ст. 6 ЄКПЛ) під час проведення 

стороною обвинувачення одночасного допиту та уможливлює незаконні дії з 

боку слідчого та прокурора. 

10. Проявом неузгодженості предмету регулювання європейських 

стандартів з предметом регулювання КПК щодо гарантування права на 

справедливий судовий розгляд є зміст ч.ч. 2, 7 ст. 284 КПК. Відповідно до норм 

останньої суд має винести ухвалу про закриття кримінального провадження 

якщо під час судового провадження: 1) прокурор відмовився від підтримання 

державного обвинувачення; 2) потерпілий, його представник відмовився від 

обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного 

обвинувачення; 3) не отримано згоди держави, яка видала особу. Зазначені 

обставини є підтвердженням недоведеності винності особи у вчиненні 

кримінального правопорушення, що означає неспростування презумпції 

невинуватості, що охоплюється згідно з ч. 2 ст. 6 ЄКПЛ правом на 

справедливий судовий розгляд. Тому в таких випадках судове провадження має 

закінчуватися виправдувальним вироком, а не рішенням про закриття 

провадження, що не є констатацією невинуватості особи щодо вчинення 

кримінального правопорушення
1
. 

У контексті реалізації презумпції невинуватості у кримінальному процесі 

не повинно бути жодної якісної розбіжності між припиненням слідства чи 

                                                           
1
 Мабуть цим обумовлюється відсутність правових норм, що передбачають право особи 

на реабілітацію внаслідок закриття кримінального провадження у суді на підставі ч.ч. 2, 7 ст. 

284 КПК. Відповідно до ст. 2 ЗУ від 1 грудня 1994 року «Про порядок відшкодування шкоди, 

завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову 

діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду» право на відшкодування 

шкоди виникає лише після постановлення виправдувального вироку суду, закриття 

кримінального провадження за відсутністю події кримінального правопорушення, 

відсутністю у діянні складу кримінального правопорушення або у зв’язку з невстановленням 

достатніх доказів для доведення винності особи у суді і вичерпанням можливостей їх 

отримати [345]. 
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судового розгляду через нестачу доказів та припиненням слідства чи судового 

розгляду внаслідок визнання беззаперечної невинуватості особи (див. рішення у 

справі «Василіос Ставрополос проти Греції») [199, с. 204]. 

Встановлені у ч.ч. 2, 7 ст. 284 КПК підстави для закриття кримінального 

провадження у суді свідчать про необхідність припинення судового розгляду 

через нестачу доказів, що має дорівнюватися безперечній невинуватості особи, 

яка потребує винесення судом виправдувального вироку. Останній є 

констатацією невинуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення. 

Справедливо зазначає Л. М. Лобойко, що процесуальна підстава 

виправдання тісно пов’язана із презумпцією невинуватості й полягає у тому, що 

винність особи у вчиненні кримінального правопорушення або взагалі не 

доведена, або є лише ймовірність того, що ця особа вчинила кримінальне 

правопорушення [199, с. 203]. 

Отже, кодифіковане регулювання права на справедливий судовий розгляд 

щодо нормативного закріплення підстав для закриття кримінального 

провадження у суді не узгоджується з регулюванням цього права на рівні 

європейського стандарту. 

11. Виявом невідповідності предмету регулювання КПК та предмету 

регулювання європейських стандартів у частині забезпечення права на 

справедливий судовий розгляд є також норми ст. 280 КПК. Незважаючи на 

вимогу ст. 6 ЄКПЛ щодо дотримання розумного строку кримінального 

провадження, наведена стаття процесуального закону уможливлює тимчасове 

призупинення перебігу строку, рішення про яке прокурор або слідчий (за 

погодженням з прокурором) можуть приймати невизначену кількість разів та на 

будь-який проміжок часу. У разі прийняття такого рішення ретельність та 

інтенсивність розслідування закономірно зменшується, а відтак – збільшується 

фактичний проміжок часу від отримання інформації про кримінальне 

правопорушення до розгляду обвинувачення незалежним і безстороннім судом. 

У справі «Меріт проти України» (2004 р.) ЄСПЛ справедливо зауважив, що 

не є відповіддю на скаргу заявника твердження, що призупинення 
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кримінального провадження не мало негативного впливу на його права, адже 

він міг вільно пересуватися й обирати місце проживання і був лише 

зобов’язаний з’являтися на виклик суду чи слідчого органу. ЄСПЛ зазначив, що 

заявник знаходився (жив) у стані невизначеності стосовно долі кримінальної 

справи щодо нього [382]. 

Законодавством передбачена можливість зупинення досудового 

розслідування, що має наслідком переривання перебігу процесуального строку. 

Така можливість дозволяє «регулювати» жорсткий строк досудового 

розслідування у бік його збільшення [199, с. 79], що призводить, як засвідчує 

практика ЄСПЛ, до порушення права особи на судовий розгляд обвинувачення 

щодо неї упродовж розумного строку, що є складовою права на справедливий 

судовий розгляд (ст. 6 ЄКПЛ). 

З огляду на це слід зазначити, що за критерієм охоплення прав, свобод і 

законних інтересів предмет регулювання КПК «відстає» у розвитку від 

предмету правового регулювання європейських стандартів. Зміст останнього є 

досконалішим за зміст предмету правового регулювання КПК щодо права на 

початкове ефективне розслідування обставин кримінального правопорушення, 

права на свободу і особисту недоторканність та права на справедливий судовий 

розгляд. Підтвердженням цього є положення чинного КПК у частині 

регламентації початку досудового розслідування, вільного вибору захисника, 

реалізації права на захист від первісного кримінального переслідування 

(обвинувачення), проведення примусового освідування, продовження строків 

досудового розслідування, доставлення затриманої особи до органу досудового 

розслідування, підстав затримання, обрання запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою та продовження строку останнього під час досудового 

розслідування та судового провадження, нерівності сторін обвинувачення і 

захисту щодо виклику і допиту (одночасного допиту) учасників кримінального 

провадження, зупинення досудового розслідування, які не відповідають 

європейським стандартам забезпечення прав людини. 
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Перелік нормативних положень чинного КПК, що обмежено 

встановлюють конвенційні права людини, не вичерпується наведеними 

прикладами. Перерахування всіх виявлених нами невідповідностей предмету 

регулювання КПК та предмету регулювання європейських стандартів 

кримінального судочинства унеможливлюється встановленим обсягом цієї 

роботи. 

Таким чином, певний етап реформування кримінального процесуального 

законодавства завершився після прийняття у 2012 році нового КПК. Проте, як 

засвідчує наше дослідження, діяльність із удосконалення предмету 

регулювання кримінального процесуального закону має тривати й далі. 

Вважаємо за необхідне з’ясувати причину, що зумовила існування проблем 

в обсязі предмету кримінального процесуального регулювання КПК 1960 року 

та чинного КПК. З огляду на обмежене правове регулювання окремих 

конвенційних прав людини предмет регулювання вказаних кримінальних 

процесуальних актів можна визнати обмеженим щодо можливості задоволення 

потреби людини у свободі. Це є неприпустимим у правовій українській 

державі, в Конституції якої закріплюється верховенство прав і свобод людини. 

Вирішення проблеми дисбалансу предмету правового регулювання у 

кримінальному процесі можливе при зверненні до фундаментальних положень 

ЄКПЛ та їх тлумачення у рішеннях ЄСПЛ, у яких закладені правові основи 

(ідеї) щодо задоволення потреби людини у свободі. 

Тобто існуючий стан предмету регулювання КПК обумовлює необхідність 

звернення правозастосовників безпосереднього до змісту європейських 

стандартів під час реалізації кримінальних процесуальних норм
1
. В іншому разі 

                                                           
1
 Обов’язковість урахування європейських стандартів під час кримінального 

провадження обумовлюється положеннями: 1) ЗУ від 17 липня 1997 року «Про ратифікацію 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу 

та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» [349]; 2) ЗУ від 29 червня 2004 року «Про 

міжнародні договори України», у ч. 2 ст. 19 якого вказано, що чинні в Україні міжнародні 

договори мають перевагу над актами законодавства України [341]; 3) ЗУ від 23 лютого 2006 

року «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», 

де у ст. 17 встановлено, що суди застосовують при розгляді справ ЄКПЛ та практику ЄСПЛ 

як джерело права [334]; 4) КПК, у ч. 5 ст. 9 якого зазначається, що кримінальне процесуальне 
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ЄСПЛ і далі буде визнавати порушення Україною норм ЄКПЛ, що тягнутиме 

не лише значні фінансові втрати держави, а й – і це головне – порушення прав 

людини, визначених Конвенцією. 

Обов’язок правозастосовників щодо звернення до ЄКПЛ та рішень ЄСПЛ 

під час кримінального провадження зумовлює спірність вирішення питання про 

включення конвенційних прав людини до змісту предмету регулювання 

кримінального процесуального закону. Предмет регулювання кримінального 

процесуального законодавства України охоплює права і свободи людини, що є 

предметом регулювання КПК, та права і свободи, включені до предмету 

регулювання європейських стандартів
1
. 

Такі межі предмету регулювання українського кримінального 

процесуального законодавства начебто зводять нанівець будь-яке 

                                                                                                                                                                                                 

законодавство України застосовується з урахуванням практики ЄСПЛ [175]. До того ж у 

процесуальній теорії пропонуються законодавчі зміни щодо безпосереднього застосування 

суб’єктами кримінального провадження положень ЄКПЛ та практики ЄСПЛ [79, с. 180]. 

Попри важливість застосування практики ЄСПЛ для забезпечення прав, свобод та 

інтересів людини, важко вести мову про комплексне її використання усіма українськими 

правозастосовниками. Але щодо суддів можна відзначити позитивні результати. На підставі 

проведеного Українською Гельсінською спілкою з прав людини дослідження щодо 

застосування українськими судами рішень ЄСПЛ станом на 3 серпня 2015 року було 

встановлено, що у 593 (з 853 162) судових рішеннях було релевантне застосування 67 рішень 

ЄСПЛ щодо України, що наперед були визначені дослідниками [54, с. 19]. 

Разом з тим спірним залишається питання щодо врахування під час застосування 

кримінального процесуального законодавства рішень ЄСПЛ щодо інших держав (не 

України), які є учасниками ЄКПЛ. З одного боку, положення ч. 1 ст. 46 останньої 

встановлюють обов’язок для держав – учасниць ЄКПЛ щодо виконання рішень ЄСПЛ лише 

у тих справах, у яких вони є сторонами, а з іншого – практика ЄСПЛ є прецедентною, 

оскільки при винесенні будь-якого наступного рішення ЄСПЛ посилається на попередні 

рішення щодо різних держав – учасниць ЄКПЛ.  

На наш погляд, обов’язок держави виконувати рішення ЄСПЛ, що винесені лише щодо 

неї, не виключає необхідність використання практики ЄСПЛ щодо інших держав у 

кримінальному процесі. Це підтверджується положеннями ч. 2 ст. 8 КПК та ч. 5 ст. 9 КПК, у 

яких вимога щодо урахування практики ЄСПЛ у кримінальному провадженні не 

обмежується рішеннями ЄСПЛ щодо України. Тому під час застосування кримінального 

процесуального законодавства України мають враховуватися як рішення ЄСПЛ щодо 

України, так і рішення останнього щодо інших держав, які є учасницями ЄКПЛ. 
1
 Після 20 листопада 2012 року предмет регулювання українського кримінального 

процесуального законодавства в частині регламентації європейських стандартів забезпечення 

прав людини фактично не змінився. Конвенційні права охоплюються предметом 

регулювання кримінального процесуального законодавства України з 1997 року. Єдиним 

винятком є права людини стосовно негласної діяльності, що до набуття чинності КПК 2012 

року охоплювалися предметом регулювання оперативно-розшукового законодавства. 
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«перенесення» конвенційних прав до предмету регулювання вітчизняного 

кримінального процесуального закону. Адже європейські стандарти були і є 

предметом регулювання кримінального процесуального законодавства
1
. 

Причому з урахуванням співвідношення юридичної сили положень ЄКПЛ 

(рішень ЄСПЛ) та норм КПК (ч. 4 ст. 9 КПК, ч. 2 ст. 19 ЗУ «Про міжнародні 

договори України»), конвенційним правам людини належить більш високе 

місце у предметі кримінального процесуального регулювання, ніж правам 

людини, що врегульовані кримінальним процесуальним законом. 

Разом з тим предмет регулювання ЄКПЛ не може охопити весь предмет 

кримінального процесуального регулювання, оскільки до змісту останнього 

включаються не лише процедурні права і свободи людини, а й кримінальна 

процесуальна діяльність та кримінальні процесуальні відносини між сторонами 

кримінального провадження стосовно поновлення матеріальних прав людини, 

що порушені внаслідок вчинення кримінального правопорушення. 

Функціональне призначення предмету регулювання ЄКПЛ і предмету 

регулювання КПК не є однаковим. Якщо ЄКПЛ встановлює загальні ідеї 

процедурних прав людини, то КПК докладно регламентує процесуальний 

порядок реалізації прав людини під час кримінального провадження для 

поновлення кримінальних прав
2
. 

Предмет регулювання ЄКПЛ є більш абстрактним порівняно з предметом 

регулювання кримінального процесуального закону. Конвенційні права людини 

є досить загальними правовими можливостями, що розвиваються та 

конкретизуються професійними суддями ЄСПЛ стосовно конкретної ситуації 

                                                           
1
 Розглядаючи можливість включення конвенційних прав до змісту предмету 

регулювання національного кримінального процесуального закону, ми погоджуємося з О. І. 

Андрєєвою у тому, що людина у кримінальному процесі, незалежно від свого 

процесуального статусу, володіє усіма правами, що їй притаманні [17, с. 54]. 
2
 У юридичній літературі справедливо зазначається, що імплементація норм і 

стандартів європейського права в законодавство України на шляху їх практичної реалізації 

стикається з певними труднощами через відсутність у вітчизняному законодавстві багатьох 

правових інститутів, міжнародних механізмів і процедур. Так, безпосереднє застосування 

вимог ЄКПЛ не виключається, але поєднане з відповідними труднощами в тих випадках, 

коли національне законодавство не містить норм, спрямованих на практичне застосування 

положень цього міжнародного нормативного акту [471, с. 43]. 



107 

кримінального провадження, здійснюваного на території держав – учасниць 

ЄКПЛ. 

Під час опитування 72,5% суддів вказали на складність застосування 

європейських стандартів під час кримінального провадження з огляду на їх 

загальність та абстрактність (див. Додаток А). 

Одним з проявів принципу верховенства права у кримінальній 

процесуальній сфері є правова визначеність кримінального процесуального 

регулювання. Призначенням цієї ознаки якості процесуального регулювання є 

максимальне звуження меж свободи розсуду суб’єктів кримінального 

процесуального правозастосування задля зменшення ризику свавільного 

обмеження прав людини, передбачених ЄКПЛ. 

Ця важлива вимога до якості кримінального процесуального регулювання 

є істотним аргументом на користь включення конвенційних прав людини до 

змісту предмету регулювання КПК, призначенням якого є докладна правова 

регламентація перебігу кримінального провадження
1
. Після закріплення у КПК 

конвенційних прав процесуальний закон буде юридично визначеним, що 

унеможливлюватиме незаконне обмеження прав і свобод людини під час 

здійснення кримінального судочинства на території України. 

Як би ретельно не здійснювався процес «перенесення» конвенційних прав 

людини до предмету регулювання КПК, останній наперед не можна визначити з 

урахуванням усіх життєвих ситуацій – «проектів» предмету регулювання. 

Завжди залишатимуться оціночні елементи предмету регулювання КПК, що 

регламентуються залежно від обставин конкретного кримінального 

провадження («обґрунтована підозра», «розумні строки», «поза розумним 

сумнівом», «співрозмірність обмеження», «обставини кримінального 

                                                           
1
 Ще одним аргументом на користь віднесення конвенційних прав людини до предмету 

регулювання КПК є технічна складність застосування рішень ЄСПЛ у зв’язку з відсутністю 

їх систематизації та офіційного перекладу. До того ж співробітники органів досудового 

розслідування, прокуратури і суду не завжди можуть чітко визначити місце рішень ЄСПЛ у 

системі джерел національного кримінального процесуального законодавства. 
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провадження вимагають», «потреби досудового розслідування виправдовують» 

тощо)
1
. 

Тому включення конвенційних прав до предмету регулювання КПК не 

можна розглядати окремо від їх тлумачення у практиці ЄСПЛ. Судді 

останнього, керуючись принципом верховенства права (уявленнями про 

справедливість), тлумачать оціночні елементи предмету регулювання з 

урахуванням знайдення балансу між публічними та приватними інтересами, що 

випливають з конкретних обставин кримінального провадження. 

Таким чином, проблема обсягу предмету регулювання КПК щодо 

обмеженої регламентації можливості задоволення потреби людини у свободі 

може бути вирішена шляхом охоплення вказаним предметом регулювання 

конвенційних прав та їх тлумачення ЄСПЛ. 

 

1.5. Межі предмету правового регулювання у кримінальному процесі 

 

Актуальність проблеми визначення меж предмету правового регулювання 

обумовлюється тим, що право є важливим, проте не всеохоплюючим 

регулятором суспільних відносин. На кожному конкретно-історичному етапі 

суспільного розвитку має бути достатньо чітко визначена сфера правового 

регулювання
2
, оскільки і у випадку, коли вона звужена, і коли вона 

невиправдано розширена, у суспільстві можуть наставати негативні 

наслідки [129, с. 290]. Такі наслідки найбільш суттєво проявляються у сфері 

                                                           
1
 Хоча ЄСПЛ у своїх рішеннях дає універсальні тлумачення окремих оціночних 

правових термінів. Наприклад, у рішенні у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» 

(2011 р.) ЄСПЛ зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів чи 

інформації, що могли б переконати об’єктивного спостерігача у тому, що особа могла 

вчинити злочин (кримінальне правопорушення) [384]. Або у рішеннях «Бочаров проти 

України» (2011 р.), «Маснева проти України» (2011 р.), «Тесленко проти України» (2011 р.) 

ЄСПЛ розтлумачив стандарт доказування «поза розумним сумнівом» як наявність доказів, 

що можуть випливати зі сполучення достатньо сильних (істотних), чітких і взаємно 

підтверджуючих висновків чи подібних неспростовних фактичних презумпцій [367; 381; 

394]. Навіть таке, більш конкретне розуміння зазначених термінів не виключає їх деталізації 

щодо конкретних обставин кримінального провадження. 
2
 Тут термін «сфера правового регулювання» автор вживає у значенні «предмет 

правового регулювання». 
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кримінального процесу, оскільки під час кримінального провадження держава 

протистоїть людині. Тому вкрай актуальним є дослідження меж предмету 

кримінального процесуального регулювання. 

Аналіз кримінального процесуального законодавства засвідчує, що ним 

регулюється порядок кримінального провадження (порядок провадження у 

кримінальних справах), порядок діяльності органів, що ведуть кримінальний 

процес [175; 474; 475; 476; 477]. Не применшуючи значення використаного 

законодавцем діяльнісного підходу до визначення кримінального процесу, слід 

зазначити, що проаналізовані нормативні положення не повністю окреслюють 

специфіку предмету правового регулювання у кримінальному процесі. Правий 

С. Д. Міліцин, який зауважує, що словосполучення «порядок провадження у 

кримінальних справах» не відображає всіх характерних особливостей предмету 

регулювання кримінально-процесуального права. Незрозуміло, з чого 

складається провадження у кримінальних справах, якими є його межі? [274, 

с. 6]. 

Використане у чинному кримінальному процесуальному законі 

словосполучення «порядок кримінального провадження» (у КПК 1960 року – 

«порядок провадження у кримінальних справах») не сприяє з’ясуванню меж 

предмету правового регулювання. Адже кримінальна процесуальна діяльність 

за часів чинності КПК 1960 року здійснювалась і поза межами кримінальних 

справ, зокрема до порушення кримінальної справи. До винесення постанови 

про порушення кримінальної справи за КПК 1960 року могли здійснюватися 

такі процесуальні дії: огляд місця події, накладення арешту на кореспонденцію, 

зняття інформації з каналів зв’язку, відібрання пояснень, подання вимоги про 

пред’явлення підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами 

і громадянами предметів і документів, проведення ревізій. 

За чинним КПК до внесення відомостей про вчинений злочин до ЄРДР 

можуть здійснюватися такі дії: огляд місця події, затримання, особистий обшук 

затриманої особи, тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, 

тимчасове вилучення майна, витребування та отримання від органів державної 
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влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, 

службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків ревізій та 

актів перевірок. 

Отже, визначення меж предмету правового регулювання у кримінальному 

процесі шляхом аналізу нормативного положення «порядок кримінального 

провадження» («порядок провадження у кримінальних справах») не є 

доцільним. 

Діяльнісний підхід законодавця до кримінального процесу простежується 

у побудові загальної структури чинного КПК
1
, результати аналізу якої також не 

дають можливості чітко окреслити межі предмету правового регулювання у 

кримінальному процесі. Останні лише у загальному вигляді можна визначити 

як межі здійснення всієї кримінальної процесуальної діяльності, що 

врегульована кримінальним процесуальним законом. 

До предмету правового регулювання у кримінальному процесі, крім 

кримінальної процесуальної діяльності, необхідно включати кримінальні 

процесуальні відносини. Останні характеризують зовнішній аспект предмету 

правового регулювання у кримінальному процесі. Тому без аналізу 

кримінальних процесуальних відносин дослідження предмету правового 

регулювання, зокрема його меж буде не повним. 

На пріоритетність теоретичних досліджень предмету правового 

регулювання як сукупності суспільних відносин правильно вказується Л. М. 

Лобойком, який пише, що під час теоретичних досліджень кримінального 

процесу, коли його можна ґрунтовно розглядати в статиці, доцільно 

використовувати підхід до предмету правового регулювання як до сукупності 

суспільних відносин [203, с. 39]. Кримінально-процесуальна діяльність є лише 

                                                           
1
 Чинний КПК складається з таких розділів: загальні положення, заходи забезпечення 

кримінального провадження, досудове розслідування, судове провадження у першій 

інстанції, судове провадження з перегляду судових рішень, особливі порядки кримінального 

провадження, виконання судових рішень, міжнародне співробітництво під час кримінального 

провадження, особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного 

стану або у районі проведення антитерористичної операції. Як бачимо, назва кожного 

розділу вказує на кримінальну процесуальну діяльність. 
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фактичним змістом останніх та не охоплює такі елементи кримінальних 

процесуальних відносин, як суб’єктний та об’єктний склади та юридичний 

зміст. 

Зважаючи на це, розглянемо межі предмету правового регулювання у 

кримінальному процесі крізь призму суспільних відносин. 

Уся сукупність суспільних відносин, що регулюються правом, утворює 

загальний предмет правового регулювання. До останнього входять відносини, 

що не є однаковими. Залежно від сфер суспільного життя правовідносини 

можна диференціювати на кримінально-правові, кримінально-процесуальні, 

адміністративно-правові, адміністративно-процесуальні та інші. Сукупність 

правовідносин певного виду утворює окремий галузевий предмет правового 

регулювання. 

Межі кожного галузевого предмету правового регулювання 

обумовлюються межами суспільних правовідносин певного виду, яким 

притаманні специфічні риси. Без встановлення останніх щодо кримінальних 

процесуальних відносин неможливо визначити межі предмету кримінального 

процесуального регулювання. Відтак, розглянемо специфічні риси 

кримінальних процесуальних відносин. 

У юридичній літературі вже неодноразово ставилося питання про 

специфіку кримінально-процесуальних відносин. Вчені зазначають, що 

кримінально-процесуальні відносини: 1) виступають лише у формі 

правовідносин; 2) мають державно-владну природу; 3) пов’язані з кримінально-

правовими відносинами; 4) пов’язані з кримінально-процесуальною діяльністю; 

5) мають специфічний суб’єктний склад; 6) можуть бути двосторонніми і 

багатосторонніми; 7) характеризуються наявністю специфічних прав і 

обов’язків їх суб’єктів; 8) є системними, багатостадійними, мінливими та 

можуть бути такими, що перериваються (дискретними) [45, с. 89–90; 508, с. 88; 

514, с. 7]. Проте більшість вказаних особливостей кримінально-процесуальних 

відносин були піддані справедливій критиці С. Д. Міліциним, оскільки вони є 

не специфічними, а лише притаманними для такого виду відносин [274, с. 16]. 



112 

Дійсно, перераховані риси кримінально-процесуальних відносин є 

притаманними й іншим видам правовідносин. Яскравим прикладом є 

адміністративно-процесуальні відносини, які здійснюються з дотриманням 

обов’язкової правової форми; мають державно-владну природу; іноді мають 

зв’язок з кримінально-правовими відносинами та кримінально-процесуальною 

діяльністю; мають специфічний суб’єктний склад; можуть бути двосторонніми і 

багатосторонніми; характеризуються наявністю специфічних прав і обов’язків 

їх суб’єктів; є системними, багатостадійними, мінливими та можуть бути 

такими, що перериваються. 

Отже, наведені вище особливості кримінально-процесуальних відносин не 

відображають специфіку останніх, а тому унеможливлюють визначення меж 

предмету правового регулювання кримінально-процесуального права. 

С. Д. Міліцин зазначає, що для виділення предмету регулювання будь-якої 

галузі права, в тому числі кримінально-процесуального, слід використовувати 

таку властивість суспільних відносин, що обов’язково притаманна кожному з 

них, але не співпадає в різних групах (видах). Такою властивістю, на думку 

вченого, є потреби, що обумовлюють появу тих або інших відносин [274, с. 24]. 

До предмету правового регулювання кримінально-процесуального права 

входять відносини, появу яких обумовлює суспільна потреба у реалізації 

кримінальної відповідальності, встановленої нормами кримінального права, або 

звільнення від неї у необхідних випадках [274, с. 25]
1
. 

Ми не можемо повністю погодитись з С. Д. Міліциним, оскільки виділена 

ним суспільна потреба у реалізації кримінальної відповідальності або 

звільнення від неї обумовлює лише появу та вказує на кінцеву мету 

кримінально-процесуальних відносин, але не розкриває особливостей реалізації 

останніх. Поза увагою автора залишились суспільні потреби щодо процесу 

притягнення винної особи до кримінальної відповідальності або звільнення 

                                                           
1
 С. Д. Міліцин також відносить до предмету правового регулювання кримінально-

процесуального права відносини з відшкодування шкоди, що завдана злочином, з виявлення 

причин і умов, що сприяли вчиненню злочинів, для запобігання новим злочинам, а також 

деякі інші відносини, що безпосередньо пов’язані з вищеназваними відносинами. 
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невинуватої особи від такої відповідальності. Тобто здається, що у сфері 

кримінального судочинства мета завжди виправдовує засоби. Але це не так. 

Оптимально визначити зміст предмету правового регулювання у 

кримінальному процесі можна шляхом знайдення балансу щодо реалізації 

людських потреб у справедливості (свободи) і безпеки (порядку). Лише остання 

потреба виокремлюється С. Д. Міліциним, який її слушно називає потребою у 

реалізації кримінальної відповідальності або звільнення від неї. Проте вчений 

не виділяє потребу справедливості (свободи), яка детермінує зміст 

кримінально-процесуальних відносин, пов’язаних із правомірною процедурою 

притягнення винної або непритягнення невинуватої особи до кримінальної 

відповідальності. 

Потреба справедливості (свободи) під час кримінального провадження 

зумовлює чітку правову регламентацію обмеження прав і законних інтересів 

людини. Наприклад, органи кримінального судочинства можуть обмежувати 

окремі конституційні права людини (право на свободу і особисту 

недоторканність, право на недоторканність житла чи іншого володіння, право 

на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої 

кореспонденції) лише за наявності згоди прокурора та дозволу суду (слідчого 

судді), порядок отримання яких встановлений нормами чинного КПК України. 

Тому не можна не включати до предмету правового регулювання відносини, 

появу і реалізацію яких зумовлює суспільна потреба у забезпеченні прав і 

законних інтересів людини під час кримінального провадження. Така потреба 

відповідно до ст. 3 Конституції України є домінуючою при визначенні кола 

суспільних відносин, що мають бути включені до сфери регулювання 

кримінально-процесуального права. 

Формальним аргументом на підтвердження того, що предмет правового 

регулювання у кримінальному процесі охоплює відносини, викликані потребою 

забезпечення прав і законних інтересів людини, є положення чинного КПК та 

КПК 1960 року. У ст. 2 останнього було зазначено, що завданнями 

кримінального судочинства є охорона прав та законних інтересів фізичних і 
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юридичних осіб, які беруть у ньому участь [177]. Причому вказане завдання 

знаходилось на першому місці, а вже на другому – швидке і повне розкриття 

злочинів, викриття винних та забезпечення правильного застосування закону з 

тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності, а 

жоден невинуватий не був покараний [177]. Така ієрархія завдань 

кримінального судочинства у КПК 1960 року демонструвала пріоритет потреби 

справедливості (свободи) над потребою безпеки (порядку) в українському 

суспільстві. 

Зміст чинного КПК також свідчить, що предметом його регулювання 

охоплюються відносини, викликані потребою забезпечення прав і законних 

інтересів людини. Це випливає зі змісту ст. 2, у якій встановлюється, що 

завданнями кримінального провадження є не лише захист особи, суспільства та 

держави від кримінальних правопорушень, а й охорона прав, свобод та 

законних інтересів учасників кримінального провадження. 

Предмет правового регулювання у кримінальному процесі включає 

відносини, появу і реалізацію яких обумовлюють дві суспільні потреби: 1) 

притягнення винної особи до кримінальної відповідальності або звільнення 

невинуватої особи від такої відповідальності (потреба безпеки); 2) забезпечення 

прав і законних інтересів людини під час кримінального провадження (потреба 

справедливості). А межами предмету правового регулювання у кримінальному 

процесі є межі відносин, обумовлені зазначеними потребами. 

Межами предмету правового регулювання у кримінальному процесі, 

розглянутого крізь призму суспільних відносин, є межі відносин, появу і 

реалізацію яких обумовлюють дві суспільні потреби: 1) притягнення винної 

особи до кримінальної відповідальності або звільнення невинуватої особи від 

такої відповідальності (потреба безпеки); 2) забезпечення прав і законних 

інтересів людини під час кримінального провадження (потреба справедливості). 

Невід’ємним фактичним змістом кримінальних процесуальних відносин є 

кримінальна процесуальна діяльність, під час якої реалізуються вищезазначені 

суспільні потреби. Тому межами предмету правового регулювання у 
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кримінальному процесі також мають бути межі кримінальної процесуальної 

діяльності «у чистому вигляді». 

Разом з тим межами предмету кримінального процесуального регулювання 

охоплюються не лише кримінальні процесуальні відносини (кримінальна 

процесуальна діяльність). Як приклад можна навести цивільні процесуальні 

відносини, що їх у частині реалізації цивільного позову у кримінальному 

провадженні з метою ефективного забезпечення прав, свобод і законних 

інтересів людини віднесено до предмету регулювання кримінального 

процесуального закону (ст.ст. 128, 129 КПК)
1
. 

Процесуальні відносини щодо цивільного позову у кримінальному 

провадженні можуть обумовлювати появу інших процесуальних відносин (у 

тому числі кримінальних процесуальних), всі з яких наперед важко 

спрогнозувати та віднести до предмету правового регулювання у 

кримінальному процесі. Тому законодавець закономірно закріпив можливість 

включення процесуальних відносин щодо цивільного позову у кримінальному 

провадженні до предмету регулювання Цивільного процесуального кодексу 

України (ч. 5 ст. 128 КПК). Таке взаємодоповнення кримінального 

процесуального та цивільного процесуального законів стосовно правової 

регламентації цивільного позову у кримінальному провадженні, на нашу думку, 

є виправданим, адже воно спрямоване на забезпечення прав, свобод і законних 

інтересів людини. 

Попри відсутність аналогічного зв’язку між предметом регулювання КПК 

та предметом регулювання Кодексу адміністративного судочинства України, 

представники судової влади застосовують адміністративно-процесуальні норми 

щодо процесуальних відносин, що не охоплюються межами предмету 

регулювання КПК. Так, 17 листопада 2015 року судді Вищого адміністративного 

                                                           
1
 З метою забезпечення прав, свобод і законних інтересів процесуальні відносини щодо 

цивільного позову у кримінальному процесі охоплюються не лише предметом регулювання 

українського кримінального процесуального закону. Як зазначають В. Т. Нор та Х. Р. Ханас, 

законодавство Бельгії, Італії, Франції, Чехії містить інститут цивільного позову в 

кримінальному процесі, й переважно у всіх цих країнах цей інститут є основним способом 

захисту майнових прав потерпілого від злочину в кримінальному судочинстві [294, с. 423]. 
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суду України у справі № 800/362/15 застосували норми Кодексу 

адміністративного судочинства України для винесення рішення щодо визнання 

протиправними дій Верховної Ради України стосовно розгляду питання і 

винесення постанови про надання згоди на притягнення народного депутата 

України до кримінальної відповідальності, його затримання та арешт [327]. Як 

аргумент на користь застосування саме адміністративних норм суддями Вищого 

адміністративного суду України було справедливо зазначено, що, на відміну від 

Кодексу адміністративного судочинства України, інші процесуальні закони не 

передбачають можливості оскарження відповідних дій і рішень Верховної Ради 

України, у тому числі КПК в рамках кримінального судочинства [327]. 

Невключення до предмету регулювання КПК процесуальних відносин 

щодо оскарження дій і рішень Верховної Ради України стосовно надання згоди 

на притягнення народного депутата України до кримінальної відповідальності, 

його затримання та арешт змусило народного депутата звернутися не до суду 

кримінальної юрисдикції, а до адміністративного суду для захисту своїх прав, 

свобод і законних інтересів. 

На наш погляд, у випадку законодавчих прогалин виправданою щодо 

забезпечення прав, свобод і законних інтересів людини є гнучкість меж 

предметів регулювання процесуальних законів. Але така гнучкість має прямо 

передбачатися у процесуальних нормах (за аналогією з регулюванням 

процесуальних відносин, що виникають у зв’язку з цивільним позовом у 

кримінальному провадженні). В іншому разі можуть виникати спірні питання 

щодо правової визначеності законодавчих положень. 

Розглянемо інші аспекти нормативних меж предмету кримінального 

процесуального регулювання. 

Аналіз структури КПК України свідчить, що предметом регулювання 

останнього є: загальні положення кримінального провадження, заходи 

забезпечення кримінального провадження, досудове розслідування, судове 

провадження у першій інстанції, судове провадження з перегляду судових 

рішень, особливі порядки кримінального провадження (у тому числі 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2015_09_01/pravo1/T052747.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2015_09_01/pravo1/T052747.html?pravo=1
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провадження із застосування примусових заходів виховного та медичного 

характеру), відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження, 

виконання судових рішень, міжнародне співробітництво під час кримінального 

провадження. 

Предмет кримінального процесуального регулювання доцільно дослідити 

під кутом зору віднесення до нього правовідносин (діяльності) у частині 

виконання судових рішень, застосування примусових заходів виховного і 

медичного характеру. Саме ці відносини викликають найбільший сумнів щодо 

обґрунтованості їх приналежності до предмету регулювання кримінального 

процесуального закону. Необґрунтоване включення до змісту останнього 

вказаних відносин має наслідком витрачання ресурсів кримінального процесу 

на вирішення суспільного конфлікту, що не є кримінальним. 

Результати теоретичних досліджень в галузі кримінального процесу 

викликають сумніви щодо включення до предмету регулювання кримінального 

процесуального закону правовідносин (діяльності) в частині виконання судових 

рішень. 

С. Д. Міліцин пише, що якщо існує особлива галузь права, норми якої 

встановлюють підстави кримінальної відповідальності, а також є інша галузь, 

що закріплює порядок реалізації кримінальної відповідальності, то має бути і 

окрема галузь права, норми якої регулюють відносини, що виникають при 

виконанні судових рішень щодо реалізації кримінальної відповідальності щодо 

конкретних осіб [274, с. 81]. 

В. В. Николюк вказує, що норми, які регулюють кримінально-виконавче 

судочинство, не підпорядковані загальним положенням кримінально-

процесуального права, що поширюються на провадження у кримінальних 

справах. Вони мають власний предмет регулювання – суспільні відносини, що 

виникають, розвиваються и припиняються у зв’язку з виконанням вироків 

(ухвал, постанов) [292, с. 142]. Аналогічної точки зору дотримується Д. В. 

Тулянський, який стверджує, що норми кримінально-процесуального права, що 

регламентують виконання вироку, відрізняються відносною автономністю і 
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своєрідністю порівняно з іншими кримінально-процесуальними нормами і 

мають інший, ніж вони, предмет правового регулювання [470, с. 21]. 

І. В. Пастухов також зазначає, що кримінально-процесуальна діяльність, 

що здійснюється при виконанні вироку, має стосовно кримінальної справи 

самостійний характер і не може вважатися стадією кримінального процесу [306, 

с. 8]. 

Д. Є. Петров пише, що предметом регулювання кримінально-виконавчого 

права є відносини, учасники яких – засуджені, установи, органи або посадові 

особи – виконують рішення суду, акт помилування, акт про амністію, якими 

призначається, змінюється або скасовується покарання і інші заходи 

кримінально-правового характеру, якщо їх застосування призначено разом з 

покаранням [311, с. 173]. 

В. В. Сурін зазначає, що кримінально-виконавче право, регулюючи 

процеси виконання і відбуття покарання, насамперед регламентує каральну 

діяльність держави. Це – правовідносини, що виникають і спрямовуються 

виключно лише на виконання покарання. У процесі цієї діяльності не можуть 

вноситися зміни до виду і розміру покарання. Тут може йтися лише про 

індивідуалізацію покарання у передбачених вироком межах шляхом зміни умов 

тримання засудженого та правообмежень, що накладаються на нього з боку 

адміністрації установи виконання покарання [452, с. 217]. 

На наявність непроцесуальної діяльності державних органів під час 

виконання вироку вказує В. О. Попелюшко, який пише, що у приведенні вироку 

до виконання, крім суду, беруть участь і інші органи й установи (наприклад, 

уповноважені службові особи органів внутрішніх справ, органи кримінально-

виконавчої служби), значна частина діяльності яких відбувається поза межами 

кримінального провадження [176, с. 1064]. 

О. В. Грищенко вважає за необхідне визнати інститут виконання вироку 

комплексним кримінально-правовим інститутом, у якому дістають 

застосування норми одразу кількох галузей права: кримінального, 

адміністративного, кримінально-процесуального і кримінально-
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виконавчого [98, с. 8]. На думку вченого, ці норми у більшому своєму обсязі 

взаємодіють саме під час виконавчого провадження у кримінальних справах, 

оскільки мають найбільшу кількість точок зіткнення [98, с. 100]. 

З. Ф. Дільна пише, що оскільки із назви розділу VIII «Виконання судових 

рішень» чинного КПК України, який регламентує діяльність у стадії виконання 

судових рішень, можна зробити висновок, що йдеться про фактичну діяльність 

із виконання судового рішення, що регулюється іншим нормативно-правовим 

актом – Кримінально-виконавчим кодексом України, запропоновано більш 

доцільну назву цього розділу – «Провадження щодо звернення судових рішень 

до виконання та розгляду питань, пов’язаних з їх виконанням», який має 

включати дві глави, перша з яких повинна регламентувати питання, пов’язані із 

набранням судовим рішенням законної сили та зверненням його до виконання, 

а друга – порядок розгляду та вирішення питань, пов’язаних із виконанням 

судових рішень [107, с. 9]. 

Для відповіді на питання про те, чи слід правовідносини (діяльність) щодо 

виконання судових рішень включати до змісту предмету кримінального 

процесуального регулювання, розглянемо стадії правозастосовного процесу, 

одним з видів якого є кримінальний процес. З цією метою звернемось до теорії 

права. 

С. С. Алєксєєв всі правозастосовні дії поділяє на три основні стадії: 1) 

встановлення фактичних обставин (встановлення фактичної основи справи); 2) 

вибір і аналіз норм права (встановлення юридичної основи справи); 3) 

вирішення справи, що дістає вияв у акті застосування права [8, с. 330]. Вчений 

вказує, що додаткові дії щодо організації застосування права нерідко 

становлять собою особливі, самостійні акти застосування права
1
. В іншому 

виконання рішення є звичайною, що виходить за межі правозастосування, 

                                                           
1
 Як зазначає С. С. Алєксєєв, аналогічного погляду дотримується В. М. Горшеньов і І. 

Я. Дюрягін. Вони пишуть, що хоча «наступною організацією» зазвичай займається власне 

орган, що прийняв правозастосовний акт, проте її здійснюють і інші органи, що у зв’язку з 

виконанням приписів першого акту нерідко приймають нові правозастосовні акти [8, с. 332]. 
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реалізацією права, здійсненням суб’єктивного права, виконанням юридичних 

обов’язків [8, с. 331–332]. 

Аналогічну позицію займає О. Ф. Скакун, яка виокремлює такі самі 

основні стадії застосування норм права [432, с. 565–567]. Вона зазначає, що 

після прийняття рішення необхідна додаткова діяльність, новий обов’язок 

компетентних органів щодо виконання рішення. Колишні правовідносини 

припиняються або змінюються, а нові виникають [432, с. 567]. 

Опонентом такої позиції є Ю. М. Оборотов, який пише, що як додаткова 

стадія процесу застосування права може виступати державно-примусове 

здійснення винесеного рішення [297, с. 95]. 

Деякі представники правової теорії, виокремлюючи основні стадії 

застосування норм права, взагалі не згадують про етап виконання прийнятого 

(оформленого) рішення [291, с. 69; 355, с. 136–139]. 

На наш погляд, більш аргументованою є позиція тих вчених, які до 

системи стадій застосування норм права не включають стадію виконання 

рішення, оскільки після прийняття і оформлення рішення правовий конфлікт 

вважається вирішеним, а правова ситуація у кримінальному провадженні – 

юридично визначеною. Потім можуть бути реалізовані ті самі основні стадії 

застосування права. Це відбувається у випадку добровільного невиконання 

юридичного обов’язку, що покладений прийнятим рішенням (актом 

правозастосування). 

Якщо вищезазначений висновок розглядати у площині кримінального 

процесу, то слід констатувати, що стадія виконання судових рішень виходить за 

межі здійснення кримінального судочинства, а відтак – не повинна бути у 

складі предмету регулювання кримінального процесуального права. 

Основні стадії застосування права реалізуються при здійсненні досудового 

розслідування і судового провадження. Під час останніх збираються фактичні 

дані про кримінальне правопорушення, про причетність до його вчинення 

конкретної особи. Здійснюється кримінально-правова кваліфікація шляхом 

аналізу і вибору норми кримінального законодавства. Внаслідок встановлення 
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фактичної і юридичної основ приймається остаточне судове рішення у формі 

ухвали або вироку. Останні є підтвердженням наявності або відсутності 

кримінально-правових відносин між особою, яка переслідується і державою. 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
1
. 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. Наш висновок підтверджується і результатами 

емпіричних даних. 89,5% проанкетованих вчених-процесуалістів зазначили, що 

суспільні відносини щодо виконання судових рішень мають охоплюватися 

предметом регулювання кримінально-виконавчих норм (див. Додаток Б). 

У цьому контексті не можна не погодитися з І. В. Пастуховим, який пише, 

що враховуючи те, що судочинство стосовно виконання вироку не є 

продовженням провадження у кримінальній справі, кримінально-процесуальне 

законодавство в принципі може бути позбавлене необхідності врегульовувати 

кримінально-виконавчу діяльність суду. Цю функцію можна було б покласти на 

кримінально-виконавче законодавство [306, с. 34]. 

Крім правовідносин (діяльності), що стосуються виконання судових 

рішень, зі змісту предмету регулювання КПК доцільно також виключити 

норми, що регламентують провадження щодо застосування примусових заходів 

                                                           
1
 За винятком здійснення провадження у 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 в силу певних обставин, що слугують підставами для перегляду 

рішення в інших «контрольних» стадіях. 
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виховного характеру до неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної 

відповідальності, а примусових заходів медичного характеру. 

У рамках вказаних проваджень за допомогою кримінальних 

процесуальних засобів фактично переслідують осіб, які не належать до 

суб’єктів злочину у зв’язку з відсутністю обов’язкових ознак
1
. У першому 

випадку особа не досягає віку, з якого може наставати кримінальна 

відповідальність, у другому особа не може бути суб’єктом злочину внаслідок 

наявності стану неосудності (відсутність можливості усвідомлювати свої дії 

(бездіяльність) і керувати ними). 

Відсутність суб’єкта злочину означає відсутність злочину. Це обумовлює 

неможливість притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка 

вчинила суспільно небезпечне діяння. Попри те, що примусові заходи 

виховного і медичного характеру регламентуються в Україні кримінальним 

законом, вони не належать до видів кримінальних покарань. 

На наш погляд, застосування кримінального процесуального механізму з 

використанням усіх його ресурсів є недоцільним щодо суспільно небезпечних 

діянь, вчинених особами, які не досягли віку кримінальної відповідальності або 

є неосудними. Кримінальні процесуальні засоби повинні бути спрямовані лише 

на протидію злочинності, тобто на протидію суспільно небезпечній винній 

діяльності (бездіяльності), що здійснена фізичними осудними особами, які 

досягли віку кримінальної відповідальності. 

Провадження щодо застосування примусових заходів виховного і 

медичного характеру необхідно врегулювати в окремому нормативно-

правовому акті
2
. У нормах останнього слід встановити підстави та умови 

виховання або лікування осіб, які не досягли віку кримінальної 

                                                           
1
 Таким особам не висувається офіційне обвинувачення (підозра), але сукупність 

процесуальних дій і рішень, пов’язаних із застосуванням до них заходів забезпечення 

кримінального провадження, закінченням досудового розслідування тощо, свідчить про 

реальне переслідування їх з боку держави у зв’язку із вчиненням ними, хай і суспільно 

небезпечного діяння, проте не злочину. 
2
 Наприклад, як у Франції, де провадження щодо неповнолітніх регламентується 

окремим законодавчим актом – Ордонансом від 2 лютого 1945 року [202, с. 462]. 
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відповідальності або є неосудними. Такі зміни у предметі кримінального 

процесуального регулювання будуть сприяти розвантаженню органів 

кримінальної юстиції і використанню їх ресурсів для підвищення ефективності 

боротьби зі злочинністю. Адже саме ця функція держави є первинною 

(генеральною) щодо задоволення потреби людини, суспільства у безпеці. 

Крім того, окрема (спеціальна) правова регламентація проваджень щодо 

застосування примусових заходів виховного і медичного характеру буде 

сприяти підвищенню рівня забезпечення прав і законних інтересів осіб, які не 

досягли віку кримінальної відповідальності або є неосудними. 

Таким чином, правовідносини (діяльність) щодо виконання судових 

рішень виходять за межі кримінального процесуального правозастосування, 

призначенням якого є констатація наявності або відсутності кримінально-

правових відносин між особою, яка переслідується, і державою. Після 

винесення остаточного судового рішення кримінальні процесуальні відносини 

трансформуються у кримінально-виконавчі, що виходять за межі предмету 

кримінального процесуального регулювання. Включення їх в КПК 

необґрунтовано розширює цей предмет. 

Правовідносини (діяльність) щодо застосування примусових заходів 

виховного і медичного характеру також не повинні включатися до предмету 

кримінального процесуального регулювання, оскільки під час реалізації 

вказаних правовідносин особа не набуває статусу суб’єкта злочину, що 

свідчить про відсутність злочину. 

У контексті нашого дослідження щодо включення до предмету 

кримінального процесуального регулювання відносин (діяльності) стосовно 

виконання судових рішень та застосування примусових заходів виховного і 

медичного характеру необхідно погодитися з С. С. Алєксєєвим, який пише, що 

в орбіту регулювання галузі втягуються суміжні, «сполучні», та й навіть 

нетипові відносини, для яких виявилося можливим використати галузевий 

механізм, що вже склався [9, с. 172]. Нетиповими для предмету регулювання 

кримінального процесуального права є правовідносини щодо виконання 
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судових рішень та застосування примусових заходів виховного і медичного 

характеру. Останні невиправдано використовують механізм кримінального 

процесуального права, а тому мають бути виключені з предмету регулювання 

кримінального процесуального права. 

Крім того, однією з новацій чинного КПК є правова регламентація 

негласних слідчих (розшукових) дій. Цей революційний крок законодавця 

викликав різку реакцію політичних діячів. Як влучно зазначає Л. М. Лобойко, 

найбільшою процесуальною «страшилкою», яку політики використовують для 

залякування громадян, є регламентація у КПК 2012 року таємної діяльності, 

особливо – негласного проникнення до житла. Причому інформація про цей 

факт подається так, начебто таємна діяльність є абсолютно новим інститутом, і 

до 20 листопада 2012 року в Україні вона не здійснювалася [204, с. 14]. 

Також процесуальна регламентація негласних слідчих (розшукових) дій 

неоднозначно сприймається теоретиками і практиками у кримінальній 

процесуальній і оперативно-розшуковій сферах внаслідок того, що негласні 

слідчі (розшукові) дії є за своєю природою оперативно-розшуковими діями, що 

раніше завжди охоплювалися предметом регулювання оперативно-розшукового 

законодавства
1
. 

Актуальність дослідження цього питання підтверджується значущістю 

правового регулювання негласних слідчих (розшукових) дій для охорони і 

захисту прав і законних інтересів людини. Від особливостей регламентації 

негласних дій залежить ступінь ефективності притягнення винної особи до 

кримінальної відповідальності, у тому числі ефективність реалізації її 

процесуальних прав і законних інтересів. 

                                                           
1
 Наразі спірним залишається питання про існування предмета оперативно-

розшукового регулювання. Останній, як і предмет кримінального процесуального 

регулювання «обслуговує» предмет регулювання кримінального права. Таке невиправдане 

дублювання відсутнє щодо обслуговування предметів інших матеральних галузей права, 

наприклад, цивільне право «обслуговує» цивільни процес, адміністративне право – 

адміністративне судочинство. 
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Дослідження питання щодо галузевого нормування негласних слідчих 

(розшукових) дій почнемо із аналізу існуючих теоретичних уявлень. Останні 

отримали широке поширення на сторінках періодичних видань. 

Ю. М. Грошевий пише, що власне специфіка негласних слідчих 

(розшукових) дій передбачає необхідність надання слідчому роз’яснень щодо 

процедури їх проведення, що є неможливим у рамках КПК і ще раз наголошує 

на необхідності розмежування слідчих і оперативно-розшукових дій, що 

повинні бути врегульовані окремо [100, с. 201]. 

М. А. Михайлов у кримінальній процесуальній регламентації негласних 

слідчих (розшукових) дій бачить небезпеку тотального контролю, у тому числі 

завдяки сучасним технічним засобам. На думку вченого, незважаючи на 

передбачений у законі судовий контроль, відсутні абсолютні гарантії того, що 

настільки широкі повноваження, що надані новим КПК такому широкому колу 

правоохоронців, не стануть підґрунтям для зловживань і інструментом для 

вчинення злочинів і розправи над неугодними [280, с. 202]. 

М. Є. Шумило зазначає, що в чинному КПК України недостатньо дієвих 

механізмів забезпечення отримання достовірних результатів під час проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій. На жаль, новий закон, незважаючи на 

добрі наміри його проектантів – закладає volensnolens можливість цілком 

реальних зловживань. Йдеться, наприклад, про потенційну криміногенність, 

«закладену» в процедурах обстеження недоступних місць, житла чи іншого 

володіння особи (ст. 267 КПК), здійснення контролю за вчиненням злочину (ст. 

271 КПК) та інших [509, с. 85]. 

П. Я. Сокол пише, що однією з основних причин повільного розслідування 

є історично відзначена роз’єднаність процесуальної та оперативно-розшукової 

діяльності [440, с. 17]. 

М. А. Погорецький пов’язує впровадження в правозастосовну практику 

інституту негласних (розшукових) слідчих дій з підвищенням ефективності 

боротьби зі злочинністю та зміцненням гарантій забезпечення прав, свобод і 

законних інтересів особи в кримінальному судочинстві [319, с. 56, 63]. 
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В. О. Глушков і О. А. Білічак зазначають, що нормування в КПК негласних 

слідчих (розшукових) дій буде сприяти підвищенню ефективності розкриття і 

розслідування тяжких і особливо тяжких злочинів; забезпеченню можливості 

самостійного прийняття слідчим рішення щодо проведення певних 

оперативних заходів з метою розкриття і розслідування злочину; зменшенню 

проблем взаємодії слідчих і оперативних підрозділів під час досудового 

розслідування злочинів [83, с. 544–545]. 

Аналогічної позиції дотримується І. І. Когутич, який зазначає, що за умови 

кримінального процесуального нормування оперативно-розшукової діяльності 

(закріплення в КПК негласних слідчих (розшукових) дій) перестане 

функціонувати негнучка, малоефективна і бюрократична процедура «взаємодії» 

слідчих з оперативно-розшуковими підрозділами, багато в чому умовне 

поєднання доказування з оперативно-розшуковою діяльністю [149, с. 309]. 

О. П. Кучинська вважає, що надання слідчому права на проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій, по-перше, буде сприяти розв’язанню 

проблеми професійних відносин між слідчими органами та органами 

оперативно-розшукової діяльності. По-друге, врегулювавши застосування 

негласних слідчих (розшукових) дій, законодавець тим самим зменшить 

зловживання повноваженнями під час проведення слідчих, в тому числі 

негласних (розшукових), дій органами розслідування, забезпечить дотримання 

законності при обмеженні конституційних прав громадян, а це буде значним 

кроком на шляху до демократизації суспільства, втіленням принципу 

верховенства права, захисту прав та свобод громадян [185, с. 71]. 

Є. Д. Скулиш також є прихильником кримінального процесуального 

нормування негласних слідчих (розшукових) дій. На думку вченого, прозорість 

законодавчої регламентації і здійснення прихованих методів отримання 

інформації про злочин, наявність визначених законом механізмів контролю за 

провадженням робить їх ефективним інструментом правоохоронної діяльності 

демократичної держави [435, с. 17]. 
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Д. Б. Сергєєва стверджує, що уведення до кримінального процесуального 

законодавства інституту негласних слідчих (розшукових) дій значно посилює 

взаємозв’язок гласних та негласних методів отримання інформації про злочин, 

усуває низку перешкод використання можливостей останніх у забезпеченні 

кримінального провадження, що у цілому призведе до підвищення 

ефективності кримінального процесу у розв’язанні кримінальних конфліктів, 

гарантуванні захисту прав та свобод людини у кримінальному судочинстві й 

забезпеченні її законних інтересів, зміцнення гарантій законності при його 

провадженні [427, с. 106]. Авторка зауважує, що до вступу в законну дію 

нового КПК України 2012 р. про використовувані щодо громадян негласні 

заходи можна було дізнатися тільки із секретних відомчих наказів і підручників 

з оперативно-розшукової діяльності. Тепер кожна із негласних слідчих 

(розшукових) дій виписана в окремій статті, де роз’яснюється її суть, 

описуються особливості організації її проведення. Таким чином, отримавши 

закріплення на рівні закону, провадження негласних заходів під час 

розслідування повинно відповідати міжнародним стандартам [426, с. 446]. 

Проведений аналіз теоретичних уявлень свідчить про відсутність єдиного 

підходу щодо визначення галузі права, у межах якої доцільно регулювати 

негласні слідчі (розшукові) дії. Серед вчених-процесуалістів є як прихильники, 

так і опоненти кримінального процесуального регулювання негласних слідчих 

(розшукових) дій. 

Видається, що питання про галузеве регулювання негласних слідчих 

(розшукових) дій і інших оперативно-розшукових дій необхідно вирішувати з 

урахуванням такої юридичної категорії, як предмет правового регулювання. 

Якщо припустити, що оперативно-розшукове законодавство має відмінний 

від кримінального процесуального законодавства предмет правового 

регулювання, то його зміст, як мінімум, включає оперативно-розшукові 

відносини і оперативно-розшукову діяльність. Це обумовлюється тим, що 

співробітники спеціальних підрозділів, взаємодіючи між собою, проводять 
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гласні і негласні пошукові, розвідувальні і контррозвідувальні дії на підставі і в 

порядку, що передбачений нормами оперативно-розшукового законодавства. 

Разом з тим правове регулювання оперативно-розшукових відносин і 

діяльності не може здійснюватися безцільно. Метою оперативно-розшукового, 

як і будь-якого іншого галузевого юридичного регулювання, як вірно вказує О. 

Ф. Скакун, є найповніше задоволення двох основних конфліктуючих потреб 

людини: справедливості (свободи) і безпеки (порядку) [432, с. 688–689]. Ці 

людські потреби в оперативно-розшуковій сфері трансформуються у права і 

законні інтереси. 

Системний аналіз ст.ст. 1, 4 ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність» 

свідчить, що правовідносини і діяльність в оперативно-розшуковій сфері 

здійснюються для охорони і захисту прав і законних інтересів, що регулюються 

кримінальним законом (в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави). 

Водночас оперативно-розшукова діяльність базується на принципах 

верховенства права і дотримання прав і свобод людини. Це дає нам можливість 

називати права і законні інтереси головним елементом предмету оперативно-

розшукового регулювання. 

Права і законні інтереси завжди знаходяться ближче до людини, ніж 

юридична діяльність і правовідносини. Як вірно зазначає Г. В. Гребеньков, 

вихідною об’єктивною своєю підставою право завжди має людину як 

соціального суб’єкта діяльності. Вона – джерело і носій права [93, с. 104]. Не є 

винятком оперативно-розшукова сфера, у якій права і законні інтереси мають 

головне значення для людини, а оперативно-розшукові відносини і оперативно-

розшукова діяльність – другорядне. Тому в такому самому ієрархічному 

порядку вказані елементи доцільно розміщувати у змісті предмету оперативно-

розшукового регулювання. 

Тепер, коли нам відомі елементи предмету оперативно-розшукового 

регулювання і елементи предмету кримінального процесуального регулювання, 

їх можна порівнювати між собою. Результати нескладного порівняння (права і 

законні інтереси – права і законні інтереси, оперативно-розшукові відносини – 
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кримінальні процесуальні відносини, оперативно-розшукова діяльність – 

кримінальна процесуальна діяльність) показують, що головні складові 

елементи обох предметів регулювання є однаковими. Різняться лише 

другорядні елементи вказаних галузевих предметів. 

Особливості другорядних елементів предмету оперативно-розшукового 

регулювання можуть позначатися на регулюванні основного елементу 

вказаного предмету регулювання. Інакше кажучи, специфіка оперативно-

розшукових відносин і оперативно-розшукової діяльності може впливати на 

регулювання прав і законних інтересів. 

Розглянемо практику ЄСПЛ щодо застосування норм ЄКПЛ стосовно 

оперативно-розшукового законодавства. 

Досліджуючи у справі «Волохи проти України» (2006 р.) правомірність 

накладення арешту на кореспонденцію, ЄСПЛ вказав, що використане у ст. 8 

ЄКПЛ словосполучення «відповідно до закону» не суто відсилає до 

національного законодавства, а пов’язано з вимогою якості «закону» [287, 

с. 224]. Останній, на думку ЄСПЛ, повинен бути сумісним з верховенством 

права і доступним для відповідної особи, яка, зокрема, повинна мати 

можливість передбачити для себе його наслідки [361]. 

У рішенні у справі «Сергій Волосюк проти України» (2009 р.) ЄСПЛ у 

контексті визначення якості «закону» вказав, що національне законодавство 

повинно визначати з достатньою ясністю сферу і порядок здійснення 

відповідних функцій, що покладені на органи державної влади, щоб 

забезпечити мінімальний рівень захисту, на який громадяни мають право згідно 

з принципом верховенства права у демократичному суспільстві [363]. 

Аналізуючи оперативно-розшукове законодавство під кутом зору 

«доступності» і «передбачуваності», доходимо висновку про його 

невідповідність європейським стандартам забезпечення прав людини. По-

перше, процедура здійснення оперативно-розшукових дій регулюється 

«таємними» відомчими підзаконними нормативно-правовими актами, відтак, їх 

зміст є недоступним для осіб, щодо яких здійснюються оперативно-розшукові 
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заходи. По-друге, «нетаємні» (доступні) акти оперативно-розшукового 

законодавства (ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність», ЗУ «Про 

організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», ЗУ «Про 

контррозвідувальну діяльність», ЗУ «Про заходи протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню 

ними») встановлюють лише загальні підстави проведення оперативно-

розшукової діяльності, інтерпретуючи які неможливо точно спрогнозувати 

наслідки застосування норм вказаного галузевого законодавства. 

Крім того, доступні норми оперативно-розшукового законодавства: 1) не 

обмежують коло осіб, щодо яких можуть застосовуватися оперативно-

розшукові заходи; 2) не встановлюють граничні строки здійснення таких 

заходів; 3) не передбачають періодичного судового контролю за проведенням 

оперативно-розшукових заходів; 4) не регламентують обов’язку державних 

органів стосовно повідомлення особі про факт і підстави проведення щодо неї 

оперативно-розшукових заходів у випадку обмеження прав і законних 

інтересів. 

Не будучи повністю доступним і передбачуваним для людини і 

суспільства, оперативно-розшукове законодавство насамперед спрямоване на 

задоволення соціальної потреби у безпеці, яка у сфері юриспруденції 

переходить у права і законні інтереси, порушені (можливо порушені) внаслідок 

вчинення кримінального правопорушення. Разом з тим предмет оперативно-

розшукового регулювання не повністю охоплює соціальну потребу у свободі, 

тобто права і законні інтереси, що можуть бути порушені під час здійснення 

оперативно-розшукових відносин і діяльності. 

Такий дисбаланс у змісті головного елементу предмету регулювання 

оперативно-розшукового законодавства уможливлює свавілля з боку 

співробітників оперативних підрозділів під час проведення будь-яких 

негласних дій. 

Ми не можемо не погодитися з думкою про те, що недостатньо 

врегульована оперативно-розшукова процедура є однією з законодавчих 
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«шпаринок», за допомогою якої влада може отримувати докази винності осіб у 

вчиненні злочинів без додержання вимог «офіційного» кримінального 

процесу [207, с. 154]. 

Здійснюючи за достатньо абстрактними підставами, щодо невизначеного 

кола осіб, без періодичного судового контролю «таємні» оперативні заходи з 

метою соціальної безпеки, співробітники спеціальних підрозділів можуть 

істотно обмежувати права і законні інтереси без наступного повідомлення 

цього факту. Хоча не можна казати, що права, порушені внаслідок вчинення 

кримінального правопорушення, для людини мають більшу цінність, ніж права, 

які можуть бути порушені під час здійснення оперативно-розшукової 

діяльності. Ті та інші права однаково важливі для людини, тому що спрямовані 

на задоволення соціальних потреб у безпеці і свободі. 

Низька якість оперативно-розшукового законодавства в частині 

задоволення людської потреби у свободі обумовлює соціальну недоцільність 

оперативно-розшукового нормування негласних слідчих (розшукових) дій. 

Норми кримінального процесуального закону регламентують граничні 

строки проведення негласних слідчих (розшукових) дій (ч. 5 ст. 246 КПК), 

встановлюють обов’язок державних органів повідомити особі про факт 

проведення стосовно неї негласних слідчих (розшукових) дій після обмеження 

прав і законних інтересів (ст. 253 КПК). 

Разом з тим норми кримінального процесуального законодавства не можна 

визнати високоякісними, оскільки вони, як і оперативно-розшукові норми, не 

обмежують коло осіб, щодо яких можуть здійснюватися негласні слідчі 

(розшукові) дії, не передбачають періодичного судового контролю за 

проведенням негласних дій. 

З огляду на все вищезазначене можна підсумувати, що для реалізації прав, 

свобод і законних інтересів людини більш сприятливим є кримінальне 

процесуальне, а не оперативно-розшукове правове регулювання будь-яких 

негласних дій, спрямованих на встановлення причетності конкретної особи до 

вчинення кримінального правопорушення. 
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Зроблений нами висновок підтверджується і результатами емпіричних 

досліджень. 99% опитаних суддів наголосили, що для забезпечення прав, 

свобод і законних інтересів людини більш бажаною є кримінальна 

процесуальна, ніж оперативно-розшукова регламентація діяльності з викриття 

винної особи (див. Додаток А). 

Кримінальна процесуальна регламентація покликана краще гарантувати 

права осіб, щодо яких здійснюються «таємні» юридичні дії, ніж це можливо 

згідно із секретними нормативно-правовими актами, доступ до яких мають не 

усі працівники органів внутрішніх справ [207, с. 152–153]. 

Таким чином, оперативно-розшукове регулювання таємних дій є 

неефективним нормативним дублюванням кримінального процесуального 

регулювання таких дій. 

Отже, лише межами предмету кримінального процесуального регулювання 

мають охоплюватися таємні дії, спрямовані на викриття винної особи у 

вчиненні кримінального правопорушення. 

 

Висновки до розділу 1 

1. Кримінальна процесуальна діяльність та/або кримінальні процесуальні 

відносини на всіх історичних етапах визнаються вченими-процесуалістами 

предметом правового регулювання у кримінальному процесі. 

На сучасному етапі розвитку процесуальної теорії справедливо 

висловлюється позиція щодо зміни доктрини предмету кримінального 

процесуального регулювання. З урахуванням трансформації правових 

цінностей обстоюється думка, що права людини повинні бути предметом 

регулювання кримінального процесуального права. 

2. Зміна доктрини предмету кримінального процесуального регулювання 

пов’язана зі зміною методологічного підходу щодо наукового дослідження 

явищ, які мають кримінальну процесуальну природу. Догматичний підхід, що 

переважно застосовувався у дореволюційному, радянському та сучасному 



133 

періодах розвитку кримінальної процесуальної науки, сьогодні поступово 

змінюється на аксіологічний (ціннісний) підхід. 

Оновлення методології правової, зокрема кримінальної процесуальної, 

науки пов’язано з тим, що поряд з використанням догматичного вчені 

починають застосовувати аксіологічний метод. Сьогоднішня методологія 

кримінальної процесуальної науки поступово наближається до потреб людини 

та її цінностей. 

3. Складність поняття «предмет кримінального процесуального 

регулювання» обумовлює розгляд останнього через кілька юридичних 

категорій, а саме: 1) права, свободи і законні інтереси людини; 2) кримінальні 

процесуальні відносини; 3) кримінальна процесуальна діяльність. Зазначені 

елементи розкривають різні аспекти предмету кримінального процесуального 

регулювання. 

4. Елементи предмету кримінального процесуального регулювання можна 

класифікувати таким чином: 1) за часом перебування у такому «статусі»: а) 

постійні; б) тимчасові; 2) за змістом: а) засадничі; б) статусні; в) процедурні. 

5. Функціями предмету кримінального процесуального регулювання є: 

демонстрування правових цінностей на певному етапі розвитку суспільства; 

перенесення окремих потреб людини до сфери кримінального процесуального 

регулювання; визначення змістовного наповнення кримінального 

процесуального регулювання; відмежування сфери кримінального 

процесуального регулювання від інших сфер правового регулювання. 

6. З урахуванням балансу двох потреб людини – справедливості (свободи) і 

безпеки (порядку) – можна оптимально визначити зміст предмету регулювання 

кримінального процесуального права. Ці потреби трансформуються у 

кримінальні та природні (конвенційні) права людини, від збалансованого 

кримінального процесуального регулювання яких залежить справедливість 

(правомірність) кримінальної процедури. 

7. Загальноправові принципи (засади) мають бути виключені зі змісту 

предмету кримінального процесуального регулювання з огляду на відсутність 
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їх практичного значення. До предмету процесуального регулювання повинні 

належати юридичні норми щодо кримінального процесуального статусу та 

порядку кримінального провадження. 

Зміст статусних та процедурних норм повинні визначати права, свободи і 

законні інтереси людини. 

Як принципи (засади) кримінального провадження у КПК можуть 

закріплюватися лише публічність (офіційність), диспозитивність та 

змагальність, оскільки вони є фундаментальними правовими положеннями, що 

визначають юридичний процес як кримінальний та характеризують його 

функціонування у часі й просторі. 

8. Унормування кримінальних процесуальних дефініцій обумовлює ризик 

невиправданої формалізації змісту кримінального процесуального регулювання 

та звуження предмету такого регулювання. 

Правове регулювання кримінальних процесуальних дефініцій не має 

практичної цінності, проте таке регулювання може ускладнювати реалізацію 

кримінального процесу, а відтак – охорону і захист прав, свобод і законних 

інтересів людини. Тому предметом кримінального процесуального 

регулювання не повинні охоплюватися кримінальні процесуальні дефініції. 

9. До загального обсягу предмету кримінального процесуального 

регулювання входить «сукупність обсягів» правового регулювання: 1) 

кримінальної процесуальної діяльності (кримінальних процесуальних 

відносин), що зумовлене порушенням кримінальних прав людини і спрямоване 

на задоволення потреби людини у безпеці; 2) процесуальних прав, свобод і 

законних інтересів людини, що викликане реалізацією кримінального процесу і 

направлене на задоволення людської потреби у свободі. 

10. Обсяг предмету регулювання КПК у частині регламентації 

конвенційних прав, свобод і законних інтересів людини є звуженим. Предмет 

регулювання КПК не узгоджується з предметом регулювання європейських 

стандартів у частині забезпечення права на початкове ефективне розслідування 
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обставин кримінального правопорушення, права на свободу і особисту 

недоторканність та права на справедливий судовий розгляд. 

11. Якщо предмет кримінального процесуального регулювання розглядати 

у площині суспільних відносин, то його межами є рамки відносин, що 

зумовлюються двома суспільними потребами: 1) притягнення винної особи до 

кримінальної відповідальності або звільнення невинуватої особи від такої 

відповідальності (потреба безпеки); 2) забезпечення прав, свобод і законних 

інтересів людини під час кримінального провадження (потреба справедливості). 

12. Межами предмету кримінального процесуального регулювання не 

охоплюються правовідносини (діяльність) щодо виконання судових рішень. 

Такі відносини виникають внаслідок винесення судового рішення та 

знаходяться поза предметом правового регулювання у кримінальному процесі. 

Їх унормування необґрунтовано розширює предмет регулювання 

кримінального процесуального закону. 

Предмет кримінального процесуального регулювання не повинен 

охоплювати правовідносини (діяльність) щодо застосування примусових 

заходів виховного і медичного характеру, тому що під час здійснення 

зазначених правовідносин особа не є суб’єктом злочину, що є підтвердженням 

відсутності злочину. 

 

Основні результати розділу опубліковані у працях [211; 212; 214; 217; 219; 

222; 223; 225; 228; 229; 230; 238; 240; 246; 247; 249]. 
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РОЗДІЛ 2 

ПРЕДМЕТ СЕРЕД ІНШИХ КАТЕГОРІЙ ПРАВОВОГО  

РЕГУЛЮВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

2.1. Предмет і об’єкт правового регулювання у кримінальному процесі 

 

Протягом усього періоду незалежності України спостерігається 

дисгармонія у соціальному відношенні «право – обов’язок». У соціореальності, 

на відміну від правооголошення, перевага системно надається використанню 

можливостей, пов’язаних із «правом». Додержання «обов’язку», що природно 

повинно перебувати у гармонії та взаємній залежності з використанням 

наданих прав і свобод, забезпеченням законних інтересів тощо, зведено в 

суспільстві до мінімуму [48, с. 238]. Причиною цього є, насамперед, низька 

якість правового регулювання, функціональним призначенням якого є 

збалансована регламентація прав та обов’язків. 

Особливе значення має якість кримінального процесуального 

регулювання, адже у кримінальному судочинстві можуть бути суттєво 

обмежені природні права і законні інтереси людини. Тому дослідження питань 

кримінального процесуального регулювання, зокрема таких його категорій, як 

об’єкт та предмет, є актуальним. 

У попередньому розділі нами було визначено, що предмет правового 

регулювання у кримінальному процесі є багатоаспектним поняттям, що 

охоплює: 1) права, свободи і законні інтереси; 2) кримінальну процесуальну 

діяльність; 3) кримінальні процесуальні відносини. 

Разом з тим зміст предмету галузевого правового регулювання не є 

незмінним. Предмет регулювання будь-якої галузі права змінюється, адже у 

реальному житті суспільства постійно виникають нові різновиди відносин, що 

потребують правового врегулювання, а необхідність у реалізації якихось інших 

відносин з часом відпадає [138, с. 44]. Відбувається еволюціонування предмету 

правового регулювання шляхом зміни змісту, обсягу і структури суспільних 
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відносин, що існують у державі. Унаслідок змін у всіх сферах життя 

суспільства з’являються нові групи суспільних відносин, що потребують 

державного регламентування [252, с. 31–32]. 

Розглянемо зміни у предметі правового регулювання у кримінальному 

процесі. Такі зміни, на наш погляд, можуть відбуватися як «по горизонталі», 

так і «по вертикалі». 

Зміни у предметі кримінального процесуального регулювання «по 

горизонталі» 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’язано зі здійсненням 

кримінального судочинства. Як вірно зазначає М. О. Петухова, такі нормативні 

документи, як кримінальні процесуальні закони, не встигають за змінами 

багатоманітного життя, тобто морально «старіють» після набрання ними 

чинності [314, с. 19]. Наслідком цього є постійне внесення змін та доповнень до 

чинного кримінального процесуального законодавства або повне його 

оновлення. 

Прикладом змін у предметі кримінального процесуального регулювання 

«по горизонталі» є унормування у чинному КПК кримінальних процесуальних 

відносин, кримінальної процесуальної діяльності, прав і законних інтересів 

щодо здійснення законного затримання та укладання угод. До набуття чинності 

новим кримінальним процесуальним законом зазначені відносини і діяльність 

не були елементом предмету процесуального регулювання, проте фактично 

мали місце під час кримінального провадження. 

Також змінами у предметі регулювання «по горизонталі» є вилучення зі 

змісту кримінального процесуального регулювання суспільних відносин, 

діяльності та прав щодо здійснення профілактики злочинних дій. У чинному 

КПК відсутні норми, що містилися у КПК 1960 року, відповідно до яких 

слідчий, прокурор повинні були виявляти причини і умови, які сприяли 

вчиненню злочину (ст. 23). Після встановлення останніх слідчий, прокурор 
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зобов’язані були внести до відповідного державного органу або громадської 

організації подання про вжиття заходів для усунення зазначених причин і умов. 

Причому норми КПК зобов’язували слідчого та прокурора контролювати 

вжиття необхідних заходів (ст. 23-1). 

Наразі на законодавчому рівні визнано необхідність вилучення суспільних 

відносин, діяльності та прав, пов’язаних з профілактикою злочинності, зі змісту 

предмету кримінального процесуального регулювання, адже виконання 

профілактичної функції безпосередньо не пов’язано зі здійсненням 

кримінального провадження, що спрямоване на викриття винної особи у 

вчиненні кримінального правопорушення та притягнення її до кримінальної 

відповідальності. 

Зміни у змісті предмету кримінального процесуального регулювання «по 

вертикалі» відбуваються шляхом встановлення ієрархії складових його 

елементів. 

На сьогодні людина визнається найважливішою соціальною цінністю, а її 

права та свободи визначають зміст та спрямованість діяльності держави. Тому 

на сучасному етапі розвитку суспільства права і законні інтереси людини 

визнаються головним елементом, а кримінальні процесуальні відносини і 

кримінальна процесуальна діяльність – другорядними елементами у змісті 

предмету правового регулювання у кримінальному процесі. 

Таким чином, зміст предмету кримінального процесуального регулювання 

може змінюватися «по горизонталі» та «по вертикалі», охоплюючи права і 

законні інтереси, кримінальні процесуальні відносини та кримінальну 

процесуальну діяльність. 

Дослідивши зміст предмету кримінального процесуального регулювання, 

спробуємо визначити, що є об’єктом правового регулювання у кримінальному 

процесі. Для цього проаналізуємо співвідношення категорій «об’єкт» та 

«предмет». 

У практичному словнику синонімів української мови терміни «об’єкт» та 

«предмет» вживаються як синоніми [140, с. 248, 326]. 
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У Великому тлумачному словнику сучасної української мови об’єкт 

визначається як явище, предмет, особа, що на них спрямовано певну діяльність, 

увагу тощо [59, с. 803]. А предмет тлумачиться як те, на що спрямована 

пізнавальна, творча, практична діяльність кого-, чого-небудь [59, с. 1104]. 

У Великому тлумачному словнику російської мови під об’єктом 

розуміється зовнішній світ, дійсність, на які спрямована предметно-практична і 

пізнавальна діяльність суб’єкта [47, с. 693]. Предмет визначається як те, що 

слугує об’єктом, джерелом якої-небудь діяльності, якого-небудь стану чи 

відношення [47, с. 958–959]. 

У Тлумачному словнику сучасної російської мови об’єкт тлумачиться як 

предмет, те зовнішнє, на що спрямована діяльність людини [460, с. 385], 

предмет – як те, на що спрямована діяльність пізнання [460, с. 516]. 

Таким чином, в українських та російських тлумачних словниках терміни 

«об’єкт» та «предмет» фактично ототожнюються та тлумачаться як те, на що 

спрямована діяльність людини. 

У нормативних документах щодо оформлення результатів наукових 

досліджень предмет дослідження визначається у межах об’єкта. Об’єкт і 

предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між 

собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є 

предметом дослідження [62, с. 3]. Таке співвідношення категорій «об’єкт» та 

«предмет» як загального і часткового відповідно, на наш погляд, є логічним. 

Ґрунтуючись на зазначеному співвідношенні об’єкта та предмета, 

спробуємо визначити об’єкт кримінального процесуального регулювання з 

урахуванням змісту предмету такого регулювання. 

Якщо предмет кримінального процесуального регулювання розглядати як 

відносини та діяльність, що регулюються кримінальним процесуальним 

законодавством («по горизонталі»), то об’єктом правового регулювання у 

кримінальному процесі є суспільні відносини та діяльність, що реалізуються у 

кримінальній процесуальній сфері, але не регулюються кримінальними 

процесуальними нормами. Такі суспільні відносини та діяльність мають 
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процесуальний характер, але в силу їх «застарілості» чи «новизни» вже або ще 

не входять до змісту предмету кримінального процесуального регулювання. 

У цьому контексті ми повністю погоджуємося з академіком В. С. 

Нерсесянцем, який зазначає, що об’єкт галузевого правового регулювання – це 

велика група однорідних суспільних відносин, що становлять окрему, відносно 

самостійну сферу (область) суспільного життя. До таких груп однорідних 

суспільних відносин автор відносить суспільні відносини у сфері злочину і 

покарання, судочинства, виконання вироку [289, с. 174]. Вчений справедливо 

відокремлює суспільні відносини, врегульовані правом, та суспільні відносини, 

що не регламентуються правом, а становлять самостійну сферу суспільного 

життя (об’єкт регулювання). 

Концептуально однаковим є підхід Д. В. Грибанова, який вказує, що об’єкт 

правового регулювання – це ідеальна інформаційна модель реальних 

суспільних відносин. Під час правового регулювання ці суспільні відносини 

перетворюються за ідеальною моделлю, що встановлюється державою [95, 

с. 65]. 

Слушною у цьому аспекті також є позиція С. Д. Міліцина, який під 

об’єктом правового регулювання розуміє сукупність суспільних відносин, що 

можуть бути врегульовані нормами права [274, с. 88]. 

Такий підхід до визначення об’єкту кримінального процесуального 

регулювання з урахуванням змісту предмету кримінального процесуального 

регулювання повністю узгоджується із співвідношенням загальних категорій 

«об’єкта» та «предмета» як «загального» та «часткового». 

Крім того, у теорії права висловлюється точка зору, відповідно до якої 

об’єкт правового регулювання ототожнюється із загальним предметом 

правового регулювання як всієї сукупності суспільних відносин, що дістали 

вияву в чинному праві (всі відносини, що регулюються правом) [311, с. 97]. 

Попри узгодженість цієї позиції зі змістом вищезазначених нормативних 

документів у частині співвідношення загальних категорій «об’єкта» та 

«предмета» як «загального» та «часткового», ми не можемо з нею погодитися у 
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контексті нашого дослідження, оскільки за такого підходу у межах конкретної 

галузі права об’єкт і предмет регулювання будуть ідентичними. Прикладом 

змішування об’єкта та предмету кримінального правового регулювання є 

позиція О. В. Наден, яка пише, що нею розрізняється об’єкт кримінально-

правового регулювання, який становить всю сукупність типізованих, 

деперсоніфікованих кримінально-правових суспільних відносин, що 

складаються між особами, які вчиняють злочин, і державою, та предмет 

кримінально-правового регулювання, який становлять окремі кримінально-

правові правовідносини між конкретною особою, яка вчинила злочин, та 

державою [284, с. 5]. З такою позицію важко погодитись з огляду на вказані 

аргументи щодо схожості об’єкту та предмету правового регулювання. Ми 

намагаємося чітко відмежувати об’єкт від предмету регулювання 

кримінального процесуального права. 

Також важко визнати цінним для пошуку відповіді на питання щодо 

розмежування об’єкту та предмету правового регулювання погляд В. В. Суріна, 

який об’єкт правового регулювання ототожнює з суспільними відносинами та 

діяльністю, що регламентуються правовими нормами [452, с. 217–218], тобто з 

предметом правового регулювання. 

У випадку розгляду предмету кримінального процесуального регулювання 

насамперед як прав і законних інтересів людини («по вертикалі»), об’єкт 

кримінального процесуального регулювання визначити складніше
1
, оскільки 

необхідно з’ясувати, що є «загальним» щодо «часткового» – прав і законних 

інтересів. 

Для цього проаналізуємо теоретико-правові уявлення щодо правового 

регулювання. 

С. С. Алєксєєв зазначає, що правове регулювання – це здійснюваний за 

допомогою системи правових засобів (юридичних норм, правовідносин, 

індивідуальних приписів тощо) результативний, нормативно-організаційний 

                                                           
1
 Недоцільним є пошук прав людини, що не регулюються законодавством, оскільки 

право визнається державою після юридичної регламентації. 
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вплив на суспільні відносини з метою їх впорядкування, охорони, розвитку 

відповідно до суспільних потреб [10, с. 209]. 

Л. С. Явич пише, що під правовим регулюванням розуміють різні форми 

юридичного впливу держави на поведінку суб’єктів суспільних відносин, що 

здійснюється в інтересах окремої групи людей або в інтересах всього 

народу [519, с. 26]. 

Д. В. Грибанов відзначає, що правове регулювання – це організація 

інформаційних потоків, що має на меті впорядкувати суспільні відносини 

виходячи з інтересів відповідного суспільства і держави [95, с. 65]. 

М. В. Цвік і О. В. Петришин вказували, що правове регулювання може 

бути охарактеризоване як здійснюваний за допомогою юридичних засобів 

процес упорядкування суспільних відносин з метою забезпечення певної 

сукупності соціальних інтересів, які вимагають правового гарантування [119, 

с. 207–208]. 

О. Ф. Скакун зазначає, що правове регулювання суспільних відносин – 

здійснюване громадянським суспільством і державою за допомогою усієї 

сукупності юридичних засобів упорядкування суспільних відносин, їх 

закріплення, охорона, захист і розвиток [433, с. 248]. Авторка наголошує, що 

бажаний результат правового регулювання пов’язаний із задоволенням 

конфліктуючих потреб людини [432, с. 688–689]. 

М. І. Абдулаєв та С. О. Комаров пишуть, що сфера суспільних відносин не 

стає предметом тієї чи іншої галузі права стихійно. Необхідним є усвідомлення 

суспільством і державою суспільних потреб як інтересу у відокремленому 

правовому регулюванні певної групи суспільних відносин і формування 

юридичного мотиву як причини, яка спонукає до правотворчості [1, с. 342]. 

І. В. Жужгов зазначає, що предметом правового моніторингу є потреби і 

інтереси, для реалізації яких необхідно здійснення правового регулювання, 

зміна або скасування правового регулювання [115, с. 183]. 

А. В. Альфєрєнко зазначає, що правове регулювання виникає не 

випадково, а у відповідь на певну потребу. Це відбувається у випадку, коли та 
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чи інша ситуація, що виникає у суспільстві, потребує втручання з боку 

держави [13, с. 86]. 

Аналіз наведених точок зору свідчить, що правове регулювання 

суспільних відносин та поведінки людей здійснюється для задоволення певних 

соціальних потреб та інтересів. 

Найбільш релевантними у сфері кримінального процесуального 

регулювання є виділені О. Ф. Скакун потреби людини у свободі та безпеці. Ці 

потреби мають важливе значення для окремої людини і суспільства в цілому як 

сукупності людей. Члени суспільства, так само як і кожна окрема людина, 

хочуть знаходитися у безпеці щодо кримінальних правопорушень і бути 

вільними від неправомірного застосування процесуального примусу, 

притягнення до кримінальної відповідальності. Разом з тим людські потреби у 

безпеці і свободі не є предметом кримінального процесуального регулювання, 

проте обумовлюють останнє. 

Реалізація людських потреб у безпеці та свободі у сфері кримінального 

процесу забезпечується шляхом врегулювання відповідно кримінальних та 

процесуальних прав і законних інтересів людини. У випадку порушення 

кримінальних прав (порушення безпеки) починається перебіг кримінального 

провадження, під час якого здійснюються процесуальні права і законні інтереси 

(реалізація свободи). 

Таким чином, людські потреби у свободі та безпеці є тим «загальним», що 

обумовлює «часткове» у вигляді кримінального процесуального регулювання 

прав і законних інтересів людини. А оскільки права і законні інтереси є 

предметом кримінального процесуального регулювання, то потреби у свободі 

та безпеці можна визнати об’єктом правового регулювання у кримінальному 

процесі. 

У цьому контексті ми не можемо не погодитися з Є. В. Курінним у тому, 

що суспільне усвідомлення необхідності реалізації широкого кола приватних і 

публічних потреб та інтересів за допомогою норм права безпосередньо не може 

бути пов’язане з предметом правового регулювання – воно випливає зі змісту 
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іншої правової категорії [182, с. 112–113]. Останню автор іменує «об’єкт права» 

та визначає як сукупність різноманітних суспільних потреб та інтересів, 

реалізація яких забезпечується правовою регламентацією і відбувається у 

форматі відповідних видів владної діяльності [182, с. 114]. 

Зважаючи на незавершений процес розвитку концепції «широкого 

розуміння права», в рамках якого, крім такого звичайного словосполучення, як 

«правове регулювання», розглядаються інші, близькі до нього поняття «дія» або 

«вплив права» [89, с. 90], Є. В. Курінний для вказаних потреб та інтересів 

пропонує термін саме «об’єкт права» без використання словосполучення 

«правове регулювання» [182, с. 114]. З цим не можна погодитися з огляду на 

тісний зв’язок суспільних потреб та інтересів зі змістом галузевого правового 

регулювання, зокрема з його предметом. 

На наш погляд, потреби у безпеці та свободі у кримінальній процесуальній 

сфері мають називатися саме об’єктом кримінального процесуального 

регулювання, оскільки вони обумовлюють предмет такого регулювання, зміст 

якого визначає інші категорії правового регулювання у кримінальному процесі 

(способи, методи, типи, механізм). Використання терміна «об’єкт 

кримінального процесуального регулювання» разом з іншими категоріями 

правового регулювання є логічним та послідовним, що сприяє формуванню 

уявлення про цілісну та завершену систему кримінального процесуального 

регулювання. 

Далі Є. В. Курінний зазначає, що у цей період алгоритм дії права 

відбувається без урахування перелічених можливостей його головного 

елемента – об’єкта права. Потрібно ретельно досліджувати не тільки суспільні 

відносини, а й не менш ретельно приділяти увагу системі потреб та інтересів, 

що становлять їх основу. Репрезентуючи ідеалістичну сторону права, об’єкт 

права може існувати у нашій уяві тільки у вигляді ідеального. На відміну від 

суспільних відносин, які можуть бути цілком видимим явищем, вказані 

суспільні потреби та інтереси матеріалізуються лише в нормах права, і то не 

завжди достатньо повно [182, с. 116]. 
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Підтримуючи позицію Є. В. Курінного щодо вторинності дослідження 

кримінальних процесуальних відносин, а відтак – кримінальної процесуальної 

діяльності, вважаємо, що дослідження людських потреб щодо змісту 

кримінального процесуального права не може бути первісним. Адже потреби 

людини занадто відірвані від правової, зокрема кримінальної процесуальної, 

матерії. На наш погляд, корисним може бути лише дослідження людських 

потреб у тісному взаємозв’язку з первісними елементами предмету правового 

регулювання у кримінальному процесі. 

Знаходячись між соціально-біологічним джерелом появи (людськими 

потребами) і процесуальною формою реалізації (відносинами, діяльністю), 

права, свободи і законні інтереси є первинним елементом предмету 

кримінального процесуального регулювання. Саме ці первісні елементи варто 

визначати як першочерговий предмет наукових досліджень у кримінальній 

процесуальній теорії. А вже ретельне дослідження прав, свобод і законних 

інтересів може передбачати дослідження їх детермінантів, якими є потреби 

людини у безпеці та свободі. 

 

2.2. Предмет і засоби, методи правового регулювання у кримінальному 

процесі 

 

Правове регулювання оперує багатьма юридичними категоріями, 

основними серед яких є «предмет правового регулювання», «засіб правового 

регулювання», «метод правового регулювання», «тип правового регулювання», 

«режим правового регулювання», «механізм правового регулювання» та «сфера 

правового регулювання». Їх взаємозв’язок та взаємообумовленість уможливлює 

розкриття особливостей юридичного регулювання у кожній галузі права, у тому 

числі у кримінальному процесуальному праві. 

Як ми зазначали у попередніх підрозділах дисертації, предмет правового 

регулювання у кримінальному процесі включає такі елементи: 1) права, 

свободи і законні інтереси людини; 2) кримінальна процесуальна діяльність; 3) 



146 

кримінальні процесуальні відносини. До того ж права, свободи і законні 

інтереси людини є первинним елементом предмету кримінального 

процесуального регулювання, адже обумовлюють зміст кримінальної 

процесуальної діяльності та кримінальних процесуальних відносин. 

Разом з тим у юридичній теорії права і законні інтереси людини відносять 

до засобів правового регулювання [432, с. 288; 450, с. 12]. Поняття останніх 

означає сполучну ланку між суб’єктом і об’єктом діяльності. Вони 

забезпечують зв’язок між ідеальним, належним (мета) і реальним, сутнісним 

(результат), тобто поняття «засіб» містить у собі як інструментарій 

(субстанціональні засоби), так і технології його використання під час 

досягнення бажаного результату (діючі засоби) [432, с. 285]. 

Не можна не погодитись із такою позицією щодо кримінальних 

процесуальних прав, свобод і законних інтересів, що є субстанціональними 

засобами правового регулювання у кримінальному процесі. За допомогою 

останніх упорядковується зміст предмету правового регулювання у 

кримінальному процесі. Кримінальні процесуальні права, свободи і законні 

інтереси є юридичними інструментами, використання яких учасниками 

кримінального судочинства дозволяє досягти ними власної мети. 

Таким чином, права, свободи і законні інтереси людини є основним 

елементом предмету і субстанціональними засобами правового регулювання у 

кримінальному процесі. 

Законодавчо закріплений порядок провадження у кримінальних справах є 

технологічним (діючим) засобом правового регулювання у кримінальному 

процесі. Під час кримінального провадження реалізуються правові статуси 

суб’єктів (учасників) кримінального процесу, що включають права, свободи, 

обов’язки та законні інтереси. Останні реалізуються у чотирьох формах: 

використання, виконання, дотримання та застосування. 

Технологічні засоби кримінального процесуального регулювання повинні 

визначати процедуру (порядок) реалізації не лише кримінальних і суто 

процесуальних, а й конституційних та конвенційних (природних) прав та 
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законних інтересів людини. Тому процедурні норми слід виписувати із 

урахуванням положень принципу верховенства права, що закріплений у 

Конституції України. 

Співвідношення прав, свобод і інтересів людини як основного елементу 

предмету правового регулювання у кримінальному процесі із правами, 

свободами і законними інтересами людини як засобів кримінального 

процесуального регулювання можна розглянути крізь призму правової 

аксіології. У межах останньої вчені традиційно виокремлюють власну та 

службову (інструментальну) цінності права [297, с. 34–35; 487, с. 209–211]. 

Власна цінність права дістає вияв у правах, свободах та інтересах людини, 

що є основним елементом предмету правового регулювання у кримінальному 

процесі. Права, свободи та інтереси людини є правовими цінностями, що 

визначаються природою людини, її потребами. Приналежність до людини 

обумовлює власну цінність її прав, свобод та інтересів, зокрема у кримінальній 

процесуальній сфері. Причому вони є цінними самі по собі, без формального 

закріплення у кримінальному процесуальному законодавстві. Власна цінність 

прав, свобод та інтересів людини дає їм можливість виступати регуляторами 

кримінальної процесуальної діяльності та кримінальних процесуальних 

відносин навіть за відсутності офіційної юридичної форми. Разом з тим права, 

свободи та інтереси людини потребують правового (кримінального 

процесуального) оформлення (позитивного кримінального процесуального 

регулювання), адже суб’єкти (учасники) кримінального процесу можуть 

неоднаково їх оцінювати, що впливатиме на фактичний та юридичний зміст 

кримінальних процесуальних відносин. Саме тому права, свободи та інтереси 

людини регулюються кримінальним процесуальним законодавством. 

Права, свободи і законні інтереси як засоби правового регулювання у 

кримінальному процесі виражають службову (інструментальну) цінність права. 

Остання пов’язується з юридичним (позитивним) оформленням прав, свобод і 

законних інтересів людини. Закріплені у кримінальному процесуальному 

законодавстві права, свободи і законні інтереси є інструментами правового 
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регулювання кримінальної процесуальної діяльності та кримінальних 

процесуальних відносин, що є елементами предмету правового регулювання у 

кримінальному процесі. Виписані у кримінальних процесуальних нормах, 

права, свободи і законні інтереси є тими правовими засобами, якими можуть 

безпосередньо скористатися учасники кримінального провадження для 

задоволення власних потреб. Причому позитивні кримінальні процесуальні 

права, свободи і законні інтереси, будучи правовими засобами, гарантуються 

іншими юридичними засобами, якими є кримінальні процесуальні обов’язки. У 

цьому виявляється службова цінність прав та законних інтересів у 

кримінальному процесі. 

Крім того, службову функцію права виконують не лише нормативні 

положення, що визначають права, свободи і законні інтереси суб’єктів 

(учасників) кримінального процесу, а й ті з них, що встановлюють порядок 

провадження у кримінальних справах. Останній слугує реалізації прав, свобод 

та законних інтересів людини. 

Власна і службова (інструментальна) цінності прав, свобод та законних 

інтересів людини у кримінальному процесі тісно пов’язані між собою. 

Інструментальна цінність прав, свобод та законних інтересів залежить від 

якості юридичного регулювання прав, свобод і інтересів людини, що є власною 

цінністю права. Чим ефективніше вони регулюватимуться, тим вищою буде 

службова (інструментальна) цінність прав, свобод і законних інтересів як 

засобів кримінального процесуального регулювання. Тому права, свободи і 

законні інтереси, що є засобами (інструментами) правового регулювання, 

мають «слугувати» правам, свободам та інтересам людини, що є основним 

елементом предмету правового регулювання у кримінальному процесі. В 

іншому разі інструментальна цінність прав, свобод і законних інтересів у 

кримінальному судочинстві зводитиметься нанівець. 

Заради уникнення конфлікту між різними правами, свободами та 

законними інтересами (конституційними, конвенційними, суто 

процесуальними), останні слід закріпити у кримінальному процесуальному 
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законодавстві за певною ієрархією, що має визначатися цінністю конкретного 

права, свободи та законного інтересу для людини. Така регламентація прав, 

свобод і законних інтересів людини буде справедливою, адже «ієрархічний 

порядок, у якому стоять стосовно одна одної цінності, їх правильне 

співвідношення – суть справедливості» [297, с. 34]. 

Таким чином, ієрархічне кримінальне процесуальне унормування різних 

прав, свобод і законних інтересів сприятиме реалізації справедливості під час 

кримінального провадження. 

Тепер розглянемо зв’язок предмету і методів регулювання кримінального 

процесуального права. 

Фундаментальними категоріями правового регулювання є предмет і метод, 

що тісно пов’язані між собою. Якщо предмет вказує на те, що регулюється 

правом, то методи визначають те, як (яким чином) здійснюється правове 

регулювання. Причому методи обумовлюються предметом правового 

регулювання, потреба і можливість регламентації змісту якого визначають 

нормативність права. 

У теорії права даються багато визначень поняття «метод правового 

регулювання». 

Т. В. Власова, В. М. Дуель, М. О. Заніна вказують, що метод правового 

регулювання – це сукупність способів і прийомів, за допомогою яких 

здійснюється вплив норм права на суспільні відносини [67, с. 185]. О. М. 

Кісельова зазначає, що метод правового регулювання – це сукупність 

юридичних прийомів, засобів, що становлять спосіб цілеспрямованого впливу 

на вольову поведінку учасників суспільних відносин [146, с. 11]. С. А. 

Теряєвський пише, що метод правового регулювання – це система юридичних 

способів, що закріплена у нормах права та яка цілеспрямовано регулює 

суспільні відносини суб’єктів на підставі надання суб’єктивних прав, 

покладення позитивних обов’язків, заборон здійснювати певні дії [458, с. 10]. 

М. А. Хвалєва під методом правового регулювання розуміє властивість 

об’єктивного права, що дістає вияв у його можливості впливати на суспільні 
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відносини шляхом формального закріплення правового становища їх учасників, 

що підтримується та охороняється державою [495, с. 8]. І. А. Міннікес метод 

індивідуального правового регулювання визначає як сукупність правових 

засобів, прийомів і способів впливу на суспільні відносини в індивідуальному 

порядку, із узгодженням з особливостями ситуації й власне суб’єкта [276, с. 11]. 

Не вдаючись до дискусії про те, яке визначення методу правового 

регулювання є досконалішим, слід наголосити, що всі наведені вище дефініції 

включають категорію «суспільні відносини» як єдиний комплексний предмет, 

на який спрямована система засобів правового регулювання (заборони, 

дозволи, зобов’язання, заохочення, стимулювання, рекомендації, 

відповідальність) [7, с. 294; 118, с. 171; 355, с. 155; 432, с. 350]. 

Тому логічною виглядає позиція Т. Є. Павлісової, яка зазначає, що 

формування наукового уявлення про метод кримінально-процесуального 

регулювання є можливим за умови глибокого вивчення сутності й змісту 

суспільних відносин, що підлягають правовому опосередкуванню і становлять 

предмет кримінально-процесуального права [300, с. 7]. 

На рівні докторської дисертації Л. М. Лобойко дослідив узгодженість 

кожного елементу (суб’єктний склад, об’єкт та зміст) кримінально-

процесуальних відносин як предмету кримінально-процесуального права з його 

методами [203]. У результаті дослідження вчений зазначає, що кожний із 

структурних елементів предмету кримінально-процесуальної галузі права 

певним чином відображається в методах правового регулювання. Твердження 

про те, що в теорії недоцільно досліджувати кожний із елементів предмету 

кримінально-процесуального права, є неправильним. Врахування специфіки 

кожного із цих елементів дозволяє усвідомити специфіку того чи іншого 

методу правового регулювання, необхідність їх поєднання в одному 

правовідношенні, а також потребу у використанні для врегулювання 

кримінально-процесуальних правовідносин складних методів [203, с. 48]. 

Однак, як було доведено у першому розділі, суспільні відносини не є 

єдиним елементом предмету правового регулювання, зокрема у кримінальному 
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процесі. Предмет кримінального процесуального регулювання є складним 

поняттям, що крім кримінальних процесуальних відносин, включає 

кримінальну процесуальну діяльність та права, свободи і законні інтереси 

людини. Останні є основним елементом предмету кримінального 

процесуального регулювання, адже обумовлюють кримінальні процесуальні 

відносини та кримінальну процесуальну діяльність. Тому методи правового 

регулювання у кримінальному процесі мають зумовлюватися правами, 

свободами і законними інтересами людини, тобто основним елементом 

предмету правового регулювання у кримінальному процесі. 

Розглянемо залежність методів кримінального процесуального 

регулювання від змісту прав, свобод і законних інтересів людини. 

У найзагальнішому вигляді таку залежність можна визначити словами Т. 

Є. Павлісової про те, що органи, які ведуть процес, володіють владними 

повноваженнями, виконання яких є обов’язковим для учасників процесу. 

Останні, разом з тим, наділяються певним комплексом процесуальних прав, що 

є необхідними для захисту їх законних інтересів [300, с. 8]. Ця позиція Т. Є. 

Павлісової є занадто абстрактною щодо демонстрування зв’язку між методами 

кримінального процесуального регулювання та забезпеченням прав і законних 

інтересів учасників кримінального провадження. На наш погляд, залежність 

методів правового регулювання від змісту прав, свобод і законних інтересів 

людини слід визначати у більш конкретному вигляді. 

У ст. 3 Конституції України встановлено, що утвердження і забезпечення 

прав і свобод людини є головним обов’язком держави [156]. Не є винятком і 

права людини, що охороняються кримінальним законом. 

Для виконання цього державного обов’язку щодо кримінальних прав 

людини органи кримінального судочинства (слідчий, прокурор, слідчий суддя, 

суддя) наділяються кримінально-процесуальними повноваженнями. Останні 

забезпечуються встановленням кримінально-процесуальних обов’язків та 

юридичної відповідальності щодо учасників кримінального провадження 

(свідок, потерпілий, представник потерпілого, підозрюваний, обвинувачений 
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(підсудний), захисник, експерт та інші). Наведена схема правового регулювання 

є притаманною для імперативного методу, застосування якого для регулювання 

переважно здійснюється шляхом поєднаного застосування таких юридичних 

засобів, як зобов’язання і відповідальність. 

Імперативний метод правового регулювання у кримінальному процесі 

включає два види кримінально-процесуальних обов’язків. Щодо суб’єктів 

(учасників) кримінального провадження встановлюються активні та пасивні 

процесуальні обов’язки
1
 (вчинити певні дії або утриматися від вчинення певний 

дій), за невиконання (недотримання) яких встановлюється певний вид 

юридичної відповідальності (дисциплінарна, адміністративна, кримінально-

процесуальна, кримінальна). Прикладом є законодавче закріплення 

кримінальної відповідальності свідка за невиконання активного процесуального 

обов’язку давати показання (ст. 385) або кримінальної відповідальності за 

недотримання процесуального пасивного обов’язку не перешкоджати 

з’явленню свідка, потерпілого, експерта, не примушувати їх до відмови від 

давання показань чи висновку (ст. 386). 

Забезпечення владних повноважень органів кримінального судочинства 

процесуальними обов’язками та юридичною відповідальністю учасників 

кримінального провадження обумовлює превалювання у кримінальному 

процесі правових відносин субординації (підпорядкування). 

Особливістю кримінально-процесуального відношення є те, що до його 

суб’єктного складу завжди і обов’язково входить державний орган, який веде 

кримінальний процес. Наявність у нього повноважень, наданих державою для 

забезпечення загальносуспільних інтересів, сама по собі свідчить про 

потенційну можливість здійснення ним впливу, що є обов’язковим 

(імперативним) для інших суб’єктів процесу. Крім того, посадова особа 

державного органу, яка веде процес, у випадках, коли законом не передбачений 

конкретний склад суб’єктів правовідношення, сама визначає його. Саме ці 

обставини і є підставою для використання у відносинах «державний орган 
                                                           

1
 Тут і далі пасивні процесуальні обов’язки ми ототожнюємо із правовими заборонами. 
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(посадова особа) – інший суб’єкт кримінального процесу» переважно 

імперативного методу правового регулювання [203, с. 43–44]. 

Перевага у кримінальному процесі імперативного методу стосовно інших 

методів правового регулювання зумовлюється важливістю кримінальних прав, 

реалізація яких спрямована на задоволення людських потреб безпеки. 

Задоволення інших потреб (у свободі, справедливості) здійснюється через інші 

права людини, реалізація яких не потребує застосування імперативного методу 

регулювання. 

Реалізація суто процесуальних прав людини відбувається шляхом 

застосування диспозитивного методу правового регулювання. Як вірно 

зазначається у юридичній літературі, за такого регулювання йдеться про певну 

свободу у виборі суб’єктом варіанту своєї поведінки [203, с. 44], тобто 

використання такого юридичного засобу, як дозволяння. 

На відміну від зобов’язання і заборон, дозволяння не має імперативної 

категоричності. За те, що суб’єкт процесу не реалізує свого права, юридична 

відповідальність для нього не встановлюється. Більш того, він може взагалі без 

будь-яких негативних для себе правових наслідків відмовитися від учинення 

тих чи інших дій, право на здійснення яких йому надане законом [203, с. 34]. 

У разі використання суб’єктом свого процесуального права, останнє 

забезпечується процесуальними обов’язками органів кримінального 

судочинства
1
. Невиконання (недотримання) органами кримінального 

судочинства обов’язків, спрямованих на забезпечення реалізації прав учасників 

кримінального процесу, дає можливість останнім звернутися до суду (слідчого 

судді) для оскарження дій або бездіяльності органів кримінального 

судочинства. Можливість звернення до суду є невід’ємною гарантією захисту 

                                                           
1
 Наприклад, процесуальне право підозрюваного, обвинуваченого (підсудного) на 

захист забезпечується процесуальним обов’язком слідчого, прокурора, слідчого судді, судді 

роз’яснити підозрюваному, обвинуваченому його права та забезпечити право на 

кваліфіковану правову допомогу з боку обраного ним або призначеного захисника (ст. 20 

КПК). 
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прав, що включає диспозитивний метод кримінально-процесуального 

регулювання. 

Отже, диспозитивне регулювання у кримінальному процесі здійснюється 

переважно шляхом використання дозвільних юридичних засобів, що 

гарантуються судом. 

Юридичні дозволи диспозитивного методу кримінально-процесуального 

регулювання охоплюють не лише права учасників кримінального процесу. 

Проявом диспозитивного регулювання у кримінальному процесі є реалізація 

законних інтересів, що є неформалізованими можливостями задоволення 

потреб учасників кримінального процесу. 

Відсутність прямого законодавчого закріплення законних інтересів 

учасників кримінального процесу унеможливлює їх пряме забезпечення 

процесуальними обов’язками. Хоча, як слушно вказує В. В. Субочев, юридичні 

обов’язки є своєрідним важелем не лише опосередкованої реалізації законних 

інтересів, а й їх охорони, яка є одним із значущих елементів механізму 

правового регулювання. Юридичний обов’язок є передумовою задоволення 

законного інтересу, можливо умовою цього. Разом з тим юридичний обов’язок 

обмежує реалізацію законних інтересів або суто її унеможливлює. У будь-

якому разі задоволення законних інтересів обумовлено існуючими юридичними 

обов’язками [450, с. 14]. 

Законні інтереси учасників кримінального процесу обумовлюються їх 

пасивними процесуальними обов’язками, якими є заборони на здійснення 

окремих дій. Наприклад, відсутність у процесуальному законодавстві прямої 

заборони для підозрюваного, обвинуваченого (підсудного) на захист законними 

засобами від кримінального переслідування обумовлює законний інтерес 

підозрюваного, обвинуваченого (підсудного) захищатися всіма незабороненими 

законом засобами від кримінального переслідування. 

Крім прав і законних інтересів, юридичними дозволами диспозитивного 

методу кримінального процесуального регулювання є свободи. Як і законні 

інтереси, свободи переважно є неформалізованими можливостями задоволення 
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потреб людини у кримінальному провадженні. Хоча про абсолютність такої 

законодавчої невизначеності щодо свобод вести мову неможна, оскільки деякі 

свободи учасників кримінального провадження у загальному вигляді 

передбачені кримінальними процесуальними нормами (наприклад, у ст.ст. 18, 

22 КПК). 

Нормативна невизначеність більшості процесуальних свобод зумовлює їх 

забезпечення загальним обов’язком щодо охорони свобод учасників 

кримінального провадження (ст. 2 КПК). Це загальне зобов’язання включає 

загальний пасивний обов’язок – заборону неправомірного обмеження свобод 

або перешкоджання їх реалізації. 

Разом з тим окремі загальні формалізовані свободи гарантуються більш 

конкретними заборонами для суб’єктів та учасників кримінального 

провадження. Прикладом може бути пасивний обов’язок щодо заборони 

примушування особи визнавати свою винність у вчиненні кримінального 

правопорушення або заборони стосовно примушування особи давати 

пояснення, показання, які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення 

у вчиненні нею кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 18 КПК). Ці заборони 

спрямовані на реалізацію свободи особи від самовикриття у вчиненні 

кримінального правопорушення. 

Отже, свободи, як і законні інтереси є загальними дозволами учасників 

кримінального провадження і забезпечуються унормуванням кримінальних 

процесуальних заборон. 

Таким чином, дозвільними засобами диспозитивного методу правового 

регулювання у кримінальному процесі є права, свободи та законні інтереси 

людини. Тому під час реалізації диспозитивного методу учасники 

кримінального процесу можуть робити не лише те, що прямо передбачено 

кримінальним процесуальним законодавством, а й те, що прямо не заборонено 

процесуальними нормами. 

Для забезпечення реалізації кримінальних прав людини під час здійснення 

кримінального процесу можуть бути обмежені інші права людини, якими є 
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конституційні (є предметом регулювання Конституції [156]) та конвенційні 

(природні, адже вони є предметом регулювання Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод [155]). Зазначені права є настільки 

важливими для людини, що віднесені до сфери охорони кримінального закону 

(порушення недоторканності житла (ст. 162), порушення таємниці листування, 

телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції (ст. 163), порушення 

недоторканності приватного життя (ст. 182), завідомо незаконні затримання, 

привід або арешт (ст. 371), примушування давати показання (ст. 373), 

порушення права на захист (ст. 374 КК). Тому можливість обмеження 

конституційних та конвенційних прав людини допускається кримінально-

процесуальним законодавством лише через суд (слідчого суддю), що стає 

гарантом усіх прав людини. 

На думку 98,5% опитаних вчених-процесуалістів, змагальний (судовий) 

метод кримінального процесуального регулювання є найоптимальнішим щодо 

забезпечення прав, свобод і законних інтересів людини у відносинах «сторона 

обвинувачення – сторона захисту» (див. Додаток Б). 

Так, відповідно до норм кримінально-процесуального закону 1960 року, 

слідчий за погодженням із прокурором повинен був звернутися до суду для 

отримання дозволу на проведення слідчих дій (обшук, примусова виїмка, 

огляд), що обмежували конституційне та конвенційне право людини на 

недоторканність житла чи іншого володіння (ст.ст. 177, 178, 190). Для 

обмеження конституційного і конвенційного права людини на таємницю 

листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції органам 

досудового слідства через прокурора необхідно було отримати дозвіл голови 

апеляційного суду або його заступника (ст. 187). 

Згідно з нормами чинного КПК слідчий за погодженням із прокурором 

повинен звернутися до слідчого судді з клопотанням для отримання дозволу на 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження (ст. 131), 

оскільки їх реалізація обмежує конституційне і конвенційне право людини на 

свободу і особисту недоторканність (ст.ст. 140, 179, 180, 181, 183), 
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недоторканність житла чи іншого володіння, приватність (ст.ст. 159, 167, 170). 

Крім того, зазначена процедура отримання дозволу передбачається 

процесуальними нормами для проведення гласних слідчих (розшукових) дій, 

що пов’язані або можуть бути пов’язані з обмеженням права людини на 

недоторканність житла чи іншого володіння (ст.ст. 234, 237, 240), негласних 

слідчих (розшукових) дій, під час яких обмежується конституційне і 

конвенційне право людини на таємницю листування, телефонних розмов, 

телеграфної та іншої кореспонденції (ст.ст. 261, 262, 263, 264), недоторканність 

житла чи іншого володіння, недоторканність приватного життя (ст.ст. 267, 269, 

270). 

Наведені кримінальні процесуальні процедури обмеження конституційних, 

конвенційних (природних) прав людини свідчать про застосування судового 

(арбітрального, змагального) методу правового регулювання у кримінальному 

процесі. 

Змагальний метод кримінального процесуального регулювання 

обумовлюється кримінальним процесуальним спором між сторонами 

обвинувачення і захисту (п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК), кожна з яких бажає досягти своєї 

мети у кримінальному провадженні. Сторона обвинувачення бажає настання 

результату у вигляді поновлення порушених прав, притягнення 

правопорушника до кримінальної відповідальності. А сторона захисту у 

кримінальному провадженні бажає, щоб її права, свободи і законні інтереси не 

були порушені під час та внаслідок здійснення кримінального провадження. 

Для досягнення бажаного результату сторони кримінального 

провадження наділяються процесуальними засобами (можливість проведення 

процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень, подання клопотань, 

скарг), використовуючи які, сторони змагаються між собою перед об’єктивним 

та неупередженим арбітром, яким є суд (ч.ч. 1, 6 ст. 22 КПК). На досудовому 

провадженні функціональне призначення останнього виконує слідчий суддя, 

який здійснює судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів 

учасників кримінального провадження (п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК). У судовому 
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провадженні змагальність сторін продовжується під головуванням суду, який у 

своєму кінцевому рішенні (ухвала, вирок) (глава 29 КПК) остаточно засвідчує 

процесуальну перемогу однієї зі сторін. 

Отже, результатом використання змагального методу правового 

регулювання у кримінальному процесі є забезпечення прав, свобод і законних 

інтересів людини. У контексті реалізації змагального методу ми не можемо не 

погодитися з В. І. Івановим, який пише, що прокурор, адвокат і суд, реалізуючи 

кожен свої цілі в кримінальному судочинстві (тобто здійснюючи свою 

функцію: обвинувачення, захисту та вирішення кримінальної справи по суті), у 

взаємодії досягають загальних цілей кримінального процесу (захист прав і 

законних інтересів осіб і організацій, потерпілих від злочинів, захист особи від 

незаконного та необґрунтованого обвинувачення, засудження, обмеження її 

прав свобод), що й визначатимуть кримінально-процесуальний характер їх 

спільної діяльності [128]. 

Конфлікт між сторонами кримінального провадження може 

вичерпуватися до прийняття кінцевого судового рішення. Це відбувається у 

разі явної переваги однієї з двох конкуруючих сукупностей доказів. Якщо на 

досудовому провадженні сукупність доказів захисту переважає конкуруючу 

сукупність доказів обвинувачення, то сторона обвинувачення (слідчий, 

прокурор) припиняє кримінальне переслідування та приймає рішення про 

закриття кримінального провадження щодо сторони захисту (підозрюваного) 

(ч.ч. 1, 3 ст. 284 КПК). За аналогічної ситуації в судовому провадженні сторона 

обвинувачення (прокурор) відмовляється від підтримання державного 

обвинувачення, що є наслідком закриття судом кримінального провадження (ч. 

2 ст. 284 КПК). 

Залежно від особливостей кримінально-правового конфлікту (ступінь 

тяжкості вчиненого кримінального правопорушення) кримінально-

процесуальний спір може розв’язуватися за згодою сторін обвинувачення 

(прокурор, потерпілий) та захисту (підозрюваний, обвинувачений). Кожна з них 

може ініціювати укладення угоди (ч.ч. 1, 2 ст. 469 КПК), різновид якої залежить 
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від форми обвинувачення. Якщо кримінальне провадження здійснюється у 

формі приватного обвинувачення, то може укладатися угода про примирення 

між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим (п. 1 ч. 1 ст. 468 КПК). 

Коли кримінальне провадження здійснюється у формі публічного 

обвинувачення, можливе укладення угоди між прокурором та підозрюваним чи 

обвинуваченим про визнання винності (п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК). Укладення угоди 

свідчить про компроміс у справі досягнення бажаного результату стороною 

обвинувачення та стороною захисту
1
. 

Не всі конституційні та конвенційні права людини можуть бути обмежені 

навіть судом (слідчим суддею). Висока цінність деяких конституційних та 

конвенційних прав людини унеможливлює їх обмеження під час кримінального 

судочинства. Такими є право на життя та право на повагу до гідності (заборона 

катування). Невід’ємність (природність, абсолютність) цих прав щодо людини 

зумовлює відсутність законодавчо регламентованої можливості їх обмеження. 

Таким чином, можна зазначити, що методи правового регулювання у 

кримінальному процесі мають зумовлюватися правами, свободами і законними 

інтересами людини. 

Під час «круглого столу» «Захист прав людини – стратегічна складова 

судово-правової реформи в Україні» академіком НАПрН України, директором 

Інституту вивчення проблем злочинності НАПрН України В. І. Борисовим було 

справедливо зазначено, що серйозне занепокоєння викликає явний дисбаланс, 

який склався між проголошеними правами і свободами людини та 

зобов’язаннями з їх забезпечення як з боку держави, її правоохоронної та 

судової систем, так і кожного окремого громадянина [48, с. 238]. Цей 

незадовільний стан правового регулювання ще більше актуалізується щодо 

кримінального процесуального регулювання, оскільки «найбільш «чутливою» 

сферою в аспекті дотримання прав людини є кримінальний процес» [197, с. 32]. 

                                                           
1
 Докладніше див.: Лоскутов Т. О. Деякі аспекти правового регулювання змагальної 

форми кримінального провадження за кримінальним процесуальним кодексом України [218, 

с. 269–270]. 
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Тому своєчасним та необхідним є дослідження питання, чи обумовлюються 

методи правового регулювання у кримінальному процесі правами людини. 

Для вирішення цього питання проаналізуємо стан нормативного 

забезпечення прав підозрюваного. 

Відповідно до ст. 42 КПК підозрюваний має такі права: 1) знати, у 

вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють; 2) бути чітко 

і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені КПК, а також отримати 

їх роз’яснення; 3) на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до 

першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність 

спілкування, а також після першого допиту – мати такі побачення без 

обмеження їх кількості й тривалості; на участь захисника у проведенні 

допиту та інших процесуальних дій; на відмову від захисника в будь-який 

момент кримінального провадження; на отримання правової допомоги 

захисника за рахунок держави у випадках, передбачених КПК та/або законом, 

що регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв’язку з 

відсутністю коштів на її оплату; 4) не говорити нічого з приводу підозри щодо 

нього або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання; давати 

пояснення, показання з приводу підозри чи в будь-який момент відмовитися їх 

давати; 5) вимагати перевірки обґрунтованості затримання; 6) у разі 

затримання – на негайне повідомлення членів сім’ї, близьких родичів чи інших 

осіб про затримання і місце свого перебування; 7) збирати і подавати 

слідчому, прокурору, слідчому судді докази; 8) брати участь у проведенні 

процесуальних дій; 9) під час проведення процесуальних дій ставити 

запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку 

проведення дій, які заносяться до протоколу; 10) застосовувати з 

додержанням вимог КПК технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в 

яких він бере участь; 11) заявляти клопотання про проведення процесуальних 

дій, про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім’ї, близьких родичів, 

майна, житла тощо; 12) ознайомлюватися з матеріалами досудового 

розслідування в порядку, передбаченому ст. 221 КПК, та вимагати відкриття 
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матеріалів згідно зі ст. 290 КПК; 13) одержувати копії процесуальних 

документів та письмові повідомлення; 14) користуватися рідною мовою, 

отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він 

володіє, та в разі необхідності користуватися послугами перекладача за 

рахунок держави. 

Щоб зазначені процесуальні права могли реалізуватися підозрюваним, 

вони мають бути підкріплені відповідними процесуальними обов’язками інших 

учасників (суб’єктів) кримінального процесу. Ними є слідчий та прокурор, на 

яких нормами КПК покладено відповідні процесуальні обов’язки
1
: 1) негайно 

повідомити затриманому зрозумілою для нього мовою, у вчиненні якого злочину 

він підозрюється (ч. 4 ст. 208); 2) 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 проведення перевірки обґрунтованості затримання та 

інші процесуальні права (ч. 4 ст. 208); після повідомлення про права докладно 

роз’яснити кожне із зазначених прав (ч. 3 ст. 276); перед проведенням слідчої 

(розшукової) дії підозрюваному, який бере у ній участь, роз’яснити його права 

(ч. 3 ст. 223); 3) 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), 

                                                           
1
 Порядковий номер за яким зазначається процесуальний обов’язок слідчого, 

прокурора, відповідає кожному порядковому номеру вищезазначеного процесуального права 

підозрюваного. 
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уповноважений законом на надання безоплатної правової допомоги, про 

неприбуття в установлений законодавством строк захисника, призначеного 

органом (установою), уповноваженим законом на надання безоплатної 

правової допомоги (ч. 4 ст. 213); 4) зупинити допит підозрюваного одразу після 

відмови підозрюваного відповідати на запитання, давати показання (ч. 4 ст. 

224); 5) провести перевірку для вирішення питання про відповідальність винних 

осіб у разі наявності підстав для обґрунтованої підозри, що доставлення 

затриманої особи тривало довше, ніж це необхідно (ч. 3 ст. 210); 6) надати 

затриманій особі можливість негайно повідомити про своє затримання та 

місце перебування близьких родичів, членів сім’ї чи інших осіб за вибором цієї 

особи (ч. 1 ст. 213); у разі затримання неповнолітньої особи негайно 

повідомити про це її батьків або усиновлювачів, опікунів, піклувальників, орган 

опіки та піклування (ч. 2 ст. 213); 7) провести слідчу (розшукову) дію в повному 

обсязі, долучити складені процесуальні документи до матеріалів досудового 

розслідування у разі отримання під час проведення відповідної слідчої 

(розшукової) дії доказів, які можуть вказувати на невинуватість особи у 

вчиненні кримінального правопорушення (ч. 5 ст. 223); 8) вживати належних 

заходів для забезпечення присутності під час проведення слідчої (розшукової) 

дії підозрюваного, права та законні інтереси якого можуть бути обмежені 

або порушені (ч. 3 ст. 223); 9) зазначити зауваження і доповнення 

підозрюваного у протоколі перед підписами (ч. 5 ст. 104); 10) застосовувати 

технічні засоби фіксування процесуальної дії за клопотанням підозрюваного, 

який бере участь у такій процесуальній дії (ч. 1 ст. 107); 11) розглянути 

клопотання сторони захисту (підозрюваного) в строк не більше трьох днів з 

моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав (ч. 1 ст. 

220); 12) за клопотанням підозрюваного надати йому матеріали досудового 

розслідування для ознайомлення, за винятком матеріалів про застосування 

заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а 

також тих матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального 

провадження може зашкодити досудовому розслідуванню (ч. 1 ст. 221); 
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повідомити підозрюваному про завершення досудового розслідування та 

надання доступу до матеріалів досудового розслідування, у тому числі до будь-

яких доказів, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути 

використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винності 

обвинуваченого, або сприяти пом’якшенню покарання (ч. 1 ст. 290), та надати 

доступ до вказаних матеріалів досудового розслідування (ч. 2 ст. 290); 13) 

надати підозрюваному не пізніше ніж за три години до початку розгляду 

питання про застосування запобіжного заходу копії клопотання та 

матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного 

заходу (ч. 2 ст. 184); вручити повістку про виклик або повідомити 

підозрюваного іншим шляхом не пізніше ніж за три дні до дня, коли він 

зобов’язаний прибути за викликом (ч. 8 ст. 135); 14) забезпечити 

підозрюваному, який не володіє чи недостатньо володіє державною мовою, 

право давати показання, заявляти клопотання і подавати скарги, рідною або 

іншою мовою, якою він володіє, та користуватися у разі необхідності 

послугами перекладача (ч. 3 ст. 29). 

Системний аналіз вищезазначених процесуальних прав підозрюваного та 

процесуальних обов’язків слідчого, прокурора свідчить, що нормативний стан 

забезпечення прав сторони захисту (підозрюваного) є належним. Адже 

кожному процесуальному праву підозрюваного відповідає певний 

процесуальний обов’язок слідчого, прокурора. 

Разом з тим практика досудового кримінального процесу свідчить, що 

велика кількість процесуальних прав підозрюваного не забезпечуються через 

невиконання (неналежне виконання) процесуальних обов’язків з боку слідчого, 

прокурора. 

68,5% опитаних суддів зазначили, що під час досудового розслідування 

слідчий, прокурор досить часто не виконують належним чином процесуальні 

обов’язки щодо забезпечення реалізації прав підозрюваного (див. Додаток А). 

Співвідношення нормативного та реального стану забезпечення прав 

підозрюваного свідчить про справедливість висловлювання О. Ф. Скакун, яка 
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вказує, що в Україні утворився певний розрив між теорією і практикою прав 

людини: формально визначені, законодавчо закріплені, вони реально не завжди 

дістають утілення в життя, оскільки ними нерідко неможливо 

скористатися [432, с. 223]. 

Однією з причин такого негативного стану реального забезпечення прав 

підозрюваного є відсутність норм, що регламентують настання значущої 

матеріальної юридичної відповідальності за невиконання (неналежне 

виконання) слідчим, прокурором процесуальних обов’язків під час 

кримінального провадження. Так, за невиконання процесуальних обов’язків за 

відсутності істотної шкоди (обов’язковий наслідок при кваліфікації за ст.ст. 

364, 367 КК) або ознаки «грубого» порушення (обов’язкова характеристика 

діяння за ст. 374 КК) для слідчого, прокурора може наставати лише 

дисциплінарна відповідальність. 

Застосування до слідчого, прокурора дисциплінарної відповідальності за 

кримінальне процесуальне правопорушення завжди є сумнівним, оскільки 

кримінальна процесуальна діяльність, наприклад, в органах внутрішніх справ 

прямо не пов’язана з службовою дисципліною, обов’язками співробітників 

органів внутрішніх справ України стосовно дотримання такої дисципліни. 

Дисциплінарна відповідальність для слідчого, прокурора має наставати за 

дисциплінарні порушення під час проходження служби у відповідних органах. 

Саме тому у Дисциплінарному статуті органів внутрішніх справ України, 

затвердженому ЗУ від 22 лютого 2006 року «Про Дисциплінарний статут 

органів внутрішніх справ України» (ст. 5), [338] та Дисциплінарному статуті 

прокуратури України, затвердженому постановою Верховної Ради України від 

6 листопада 1991 року «Про затвердження Дисциплінарного статуту 

прокуратури України» (ст. 8) [340], як підставу застосування дисциплінарної 

відповідальності передбачено вчинення дисциплінарного проступку, яким не є 

кримінальне процесуальне правопорушення. 

За неналежне виконання слідчим, прокурором процесуальних обов’язків 

для них може наставати кримінальна процесуальна відповідальність. Остання 
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може мати вигляд заміни суб’єкта здійснення досудового розслідування – 

відсторонення слідчого та призначення іншого слідчого для проведення 

досудового розслідування (п. 2 ч. 2 ст. 39 КПК), безпосереднього здійснення 

досудового розслідування керівником органу досудового розслідування (п. 6 ч. 

2 ст. 39 КПК) або заміни суб’єкта здійснення нагляду у формі процесуального 

керівництва – покладення керівником органу прокуратури повноважень 

прокурора на іншого прокурора (ч. 3 ст. 37 КПК). 

Кримінальна процесуальна відповідальність не може погіршити 

індивідуально-правове становище суб’єкта, який вчинив кримінальне 

процесуальне правопорушення, – не виконав процесуальні обов’язки. 

Кримінальний процесуальний правопорушник особисто не відчуває жодних 

страждань. Це добре розуміють слідчі, прокурори – юристи за фахом, на яких 

покладені процесуальні обов’язки щодо забезпечення реалізації прав сторони 

захисту, зокрема підозрюваного. 

Крім того, рішення про застосування вищевказаної кримінальної 

процесуальної відповідальності уповноважені приймати керівник органу 

досудового розслідування, керівник органу прокуратури. Останні є 

представниками сторони обвинувачення, а тому незаінтересовані у 

забезпеченні прав сторони захисту (підозрюваного). 

Відсутність реальної та значущої юридичної відповідальності слідчого, 

прокурора за невиконання процесуальних обов’язків не сприяє забезпеченню 

реалізації прав підозрюваного під час кримінального провадження
1
. 

Відсутність у КПК механізму і гарантій реалізації прав учасників 

кримінального судочинства обумовлює можливе свавілля з боку посадових осіб 

і органів, що здійснюють розслідування [17, с. 54]. 

                                                           
1
 Більшою мірою цей висновок стосується відповідальності прокурора, оскільки він 

виконує функцію нагляду за додержанням законів під час проведення досудового 

розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням (ч. 2 ст. 36 

КПК). 
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Говорячи про гарантії прав особи, повино йтися про ті чинники, умови і 

засоби, які роблять ці права і свободи діючими, тобто забезпечують реальність 

їх існування [295, с. 28–29]. 

Важко вести мову про такі чинники, умови і засоби у разі унормування 

процесуальних обов’язків слідчого, прокурора щодо безпосереднього 

забезпечення прав підозрюваного
1
, адже зазначені суб’єкти, виконуючи 

діаметрально протилежні кримінальні процесуальні функції, змагаються між 

собою на досудовому провадженні. Якщо діяльність слідчого, прокурора як 

представників сторони обвинувачення спрямована на здобуття фактичних 

даних обвинувального характеру, то діяльність підозрюваного (захисника) як 

представника сторони захисту – на здобуття фактичних даних 

виправдувального характеру. Тому під час здійснення обвинувачення слідчому, 

прокурору «невигідно» забезпечувати реалізацію прав підозрюваного. 

Підтвердженням цього є проведений О. А. Банчуком аналіз результатів 

застосування норм КПК, де зазначається, що проблеми сторони захисту 

(підозрюваних, обвинувачених) насамперед пов’язані зі зловживаннями з боку 

представників обвинувачення, в тому числі невиконанням чітких вимог закону 

(вид. – Т.Л.) [26]. Такий результат застосування положень КПК є закономірним 

з огляду на протилежність напрямів процесуальної діяльності слідчого, 

прокурора та підозрюваного. 

Таким чином, можна констатувати відсутність реальних гарантій реалізації 

(«нездійсненність») прав підозрюваного у разі їх незабезпечення слідчим, 

прокурором. 

У змагальному кримінальному процесі, де слідчий, прокурор та 

підозрюваний виконують протилежні функції, реальною гарантією реалізації 

прав підозрюваного може бути лише незалежний і неупереджений суд. 

Останній як арбітр у змаганні сторін обвинувачення та захисту, з одного боку 

                                                           
1
 Також складно зазначати про ці чинники, умови і засоби у випадку правової 

регламентації процесуальних обов’язків підозрюваного щодо безпосереднього виконання 

процесуальних рішень слідчого, прокурора. 
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має забезпечувати реалізацію повноважень слідчого, прокурора, а з іншого – 

здійснення прав підозрюваного. 

У цьому контексті ми не можемо не погодитись з О. Б. Мізуліною у тому, 

що реальну відповідність юридичного обов’язку праву для окремої людини 

може забезпечити лише суд [273, с. 170]. 

Аналіз норм КПК у частині регламентації досудового провадження 

свідчить про те, що суд на досудовому розслідуванні представлений у вигляді 

такого суб’єкта як слідчий суддя. Функцією останнього є судовий контроль за 

дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні (п. 18 

ч. 1 ст. 3). 

Судовий контроль можна поділити на попередній та наступний. Різниця 

між ними полягає у часі здійснення судового контролю. Якщо попередній 

контроль здійснюється перед обмеженням прав, свобод і інтересів особи 

(застосування заходів забезпечення, отримання дозволу на проведення окремих 

слідчих (розшукових) дій), то наступний контроль – після обмеження 

(припущення про обмеження) прав, свобод і інтересів (оскарження рішень, дій 

та бездіяльності). 

Для цілей цього підрозділу слід звернути увагу на наступний контроль з 

боку слідчого судді, адже у разі невиконання слідчим, прокурором 

процесуальних обов’язків щодо забезпечення вищезазначених прав 

підозрюваного останній може звернутися лише до слідчого судді для 

оскарження відповідної бездіяльності слідчого, прокурора (п. 1 ч. 1 ст. 303 

КПК). 

Таке правове регулювання судового контролю забезпечення прав 

підозрюваного з боку слідчого, прокурора є неефективним, адже втрачається 

багато часу на оскарження. Згідно з ч. 2 ст. 306 КПК скарга на бездіяльність 

слідчого, прокурора під час досудового розслідування може розглядатися 

слідчим суддею протягом аж сімдесяти двох годин! За вказаний час слідчий, 

прокурор зможуть здійснити велику кількість процесуальних дій, спрямованих 

на викриття підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення. 
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У разі задоволення слідчим суддею скарги підозрюваного щодо 

бездіяльності слідчого, прокурора у частині незабезпечення реалізації його прав 

для слідчого, прокурора не може наставати юридичної відповідальності, крім 

кримінальної процесуальної. Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 307 КПК слідчий суддя 

може винести ухвалу, якою зобов’яже слідчого, прокурора вчинити певну дію 

щодо забезпечення реалізації права підозрюваного. 

Отже, використання наступного судового контролю є неефективним щодо 

забезпечення слідчим, прокурором реалізації прав підозрюваного. 

Диспозитивне правове регулювання безпосередніх відносин сторони 

обвинувачення (слідчий, прокурор) та сторони захисту (підозрюваний) на етапі 

досудового провадження не забезпечує реалізацію прав сторони захисту. 

Відсутність попереднього судового контролю також уможливлює невиконання 

слідчим, прокурором процесуальних обов’язків щодо забезпечення прав 

підозрюваного. 

Застосування змагального методу правового регулювання шляхом 

запровадження попереднього судового контролю щодо забезпечення слідчим, 

прокурором усіх прав підозрюваного передбачає унормування участі слідчого 

судді під час реалізації відносин між стороною обвинувачення і стороною 

захисту під час досудового провадження. Лише за такого підходу слідчий суддя 

буде учасником досудового провадження, який повноцінно здійснюватиме 

контроль за забезпеченням прав, свобод та інтересів сторони захисту. 

Таким чином, необхідно максимально відмовитися від диспозитивного 

юридичного регулювання безпосередніх відносин сторони обвинувачення і 

сторони захисту під час досудового провадження. Відносини між слідчим, 

прокурором та підозрюваним мають реалізовуватися через слідчого суддю, 

який, здійснюючи попередній контроль, виступатиме гарантом забезпечення 

прав, свобод та інтересів. 

Підсумовуючи викладене, варто констатувати, що методи кримінального 

процесуального регулювання обумовлюються предметом правового 
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регулювання у кримінальному процесі, насамперед його головним елементом, 

яким є права, свободи і законні інтереси. 

Разом з тим існує й зворотній зв’язок між предметом кримінального 

процесуального регулювання та методами такого регулювання. Слушно 

зазначає О. В. Мінбалєєв, що метод правового регулювання здійснює суттєвий 

вплив на власне предмет і його розвиток. Відображаючись у конкретних 

нормах у вигляді тих чи інших способів правового регулювання, метод права 

дозволяє сформувати предмет, визначити його вектори розвитку [275, с. 92]. 

Використання не лише імперативного та диспозитивного, а й змагального 

методів кримінального процесуального регулювання уможливлює подальший 

розвиток предмету процесуального регулювання. Правова регламентація 

керівної ролі суду, слідчого судді щодо процесуальної діяльності сторони 

обвинувачення та захисту уможливлює подальше удосконалення забезпечення 

прав, свобод і законних інтересів людини під час досудового та судового 

провадження. Адже за такого кримінального процесуального регулювання суд 

(слідчий суддя) є запобіжником неправомірного впливу однієї сторони 

кримінального провадження на іншу. 

Отже, ігнорування змагального (судового) методу під час кримінального 

процесуального регулювання не сприятиме забезпеченню прав, свобод і 

законних інтересів, що є головним елементом предмету правового регулювання 

у кримінальному процесі. 

 

2.3. Предмет і типи правового регулювання у кримінальному процесі 

 

Передумовою реформування кримінальної юстиції, зокрема створення 

досконалого кримінального процесуального законодавства, є чітке визначення 

предмету кримінального процесуального регулювання. Змістовне наповнення 

останнього має зумовлювати ефективну реалізацію типів правового 

регулювання діяльності учасників кримінального провадження. Тому 

визначення зв’язку між предметом і типами правового регулювання у 
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кримінальному процесі є вкрай важливою проблемою, зокрема в контексті 

з’ясування сутності предмету правового регулювання у кримінальному процесі. 

Зміст норм чинного КПК свідчить, що головними завданнями 

кримінального провадження є: 1) захист особи, суспільства і держави від 

кримінальних правопорушень; 2) охорона прав, свобод і законних інтересів 

учасників кримінального судочинства (ст. 2). Їх виконання покладено на органи 

кримінального судочинства, діяльність яких регламентується за певним типом 

правового регулювання. Тому теоретичне дослідження останнього є досить 

актуальним для практики кримінального процесу. 

Необхідність і своєчасність дослідження типів кримінального 

процесуального регулювання також обумовлюється зміною вектору 

теоретичних досліджень, предметом яких все більше стають права і свободи 

людини [12; 14; 29; 80; 81; 99; 186; 195; 321; 322; 505; 507; 524]. Останні у 

кримінальній процесуальній теорії розглядаються як предмет кримінального 

процесуального регулювання, під який треба виписувати норми, що 

регламентують кримінальну процесуальну діяльність і кримінальні 

процесуальні відносини [197, с. 32]. 

Тип правового регулювання доцільно досліджувати під кутом зору прав і 

свобод людини, що можуть істотно обмежуватися під час здійснення 

кримінальної процесуальної діяльності (реалізації кримінальних процесуальних 

відносин). 

Галузеві правові дослідження традиційно ґрунтуються на результатах 

досліджень, здійснюваних у межах загальної теорії права. Результати останніх є 

методологічною основою для теоретичних розробок галузевих інститутів та 

норм права. Не є винятком галузь кримінального процесуального права, 

теоретичні дослідження у якій ґрунтуються на працях учених з теорії права. 

Тому, маючи на меті дослідити теоретико-правову категорію «тип правового 

регулювання» у кримінальному процесі, почнемо з аналізу теоретико-правових 

уявлень щодо цієї категорії. 
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С. С. Алєксєєв під типом (порядком) правового регулювання розуміє 

загальну спрямованість юридичного регулювання, що залежить від того, що є 

основою регулювання: загальний дозвіл або загальна заборона [7, с. 299]. 

Варіації «змішування» останніх зумовлюють наявність спеціальнодозвільного 

або загальнодозвільного порядку правового регулювання. 

П. М. Рабінович зазначає, що тип правового регулювання – це спосіб 

сполучення загальних юридичних дозволів та загальних юридичних заборон 

щодо суб’єктів, відносини між якими регулюються правовими нормами [356, 

с. 168]. Залежно від співвідношення та способу поєднання загальних 

юридичних дозволів та загальних юридичних заборон вчений виділяє 

загальнодозволений (можна робити все, крім того, що прямо заборонено 

законом) та спеціально-дозволений (можна робити лише те, що прямо 

дозволено законом) види правового регулювання [356, с. 165]
1
. 

В. В. Копєйчиков та С. Л. Лисенков під типами правового регулювання 

розуміють особливості загального порядку регулювання того, на чому 

базується правове регулювання в цьому конкретному випадку: дозволу чи 

заборони. Відповідно до цього вчені виділяють такі типи правового 

регулювання: загальний дозвіл та загальна заборона [457, с. 260–261]. 

О. Ф. Скакун пише, що тип правового регулювання суспільних відносин – 

це різновид проявів впливу права на суспільні відносини, що має загальні 

ознаки через використання в однаковому поєднанні правових інструментів. 

Залежно від пріоритету мінімальних правових способів впливу на суспільні 

відносини (дозволів і заборон) розрізняються два типи правового регулювання: 

загальнодозвільний та спеціальнодозвільний [433, с. 257]. 

Загальнодозвільний – тип правового регулювання, що ґрунтується на 

загальному дозволі («дозволено все, крім того, що прямо заборонено законом»). 

Спеціальнодозвільний – тип правового регулювання, що ґрунтується на 

загальній забороні («заборонено все, крім прямо дозволеного законом») [433, 

с. 257]. 
                                                           

1
 Тут автор типи правового регулювання називає видами правового регулювання. 
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Аналогічні типи правового регулювання виокремили М. В. Цвік, О. В. 

Петришин [119, с. 216] та К. Г. Волинка [68, с. 106]. 

Отже, вивчення теоретико-правових уявлень стосовно типу правового 

регулювання засвідчує, що під ним розуміється спосіб сполучення (поєднання) 

юридичних дозволів та заборон, на яких базується регулювання. Залежно від їх 

пріоритету представники загальної теорії права виділяють два типи правового 

регулювання: загальнодозвільний та спеціальнодозвільний. Перший 

ґрунтується на загальному дозволі, другий – на загальній забороні
1
. 

При цьому зовнішня об’єктивація загальних дозволів і загальних заборон 

як специфічних юридичних феноменів виявляється при їх формулюванні не в 

них самих, а в їх «іншій стороні», в їх протилежності, у винятках із 

«загального»: загальних дозволів – у заборонах-винятках, загальних заборон – у 

дозволах-винятках [10, с. 235]. 

Якщо «приміряти» ці два типи регулювання до кримінального 

процесуального регулювання, можна дійти таких висновків: 1) діяльність 

суб’єктів кримінального провадження (слідчий, прокурор, слідчий суддя, 

суддя) регулюється за спеціальнодозвільним типом правового регулювання, що 

ґрунтується на загальній забороні, та на спеціальному дозволі. Зазначені 

суб’єкти, реалізуючи повноваження щодо протидії злочинності, можуть 

здійснювати процесуальну діяльність лише так, як прямо зазначено у нормах 

кримінального процесуального законодавства; 2) діяльність учасників 

кримінального провадження (потерпілий, підозрюваний, обвинувачений, 

захисник, свідок тощо) регулюється за загальнодозвільним типом правового 

регулювання, який ґрунтується на загальному дозволі, та на спеціальній 

забороні. Особи, які беруть участь у кримінальному провадженні, реалізуючи 

власні права і законні інтереси, можуть діяти у будь-який спосіб, крім прямо 

забороненого у нормах законодавства. 

                                                           
1
 Разом з тим у юридичній літературі висловлюється позиція про ототожнення типу та 

режиму правового регулювання [40, с. 161]. 
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Різновид типу (порядку) правового регулювання у кримінальному процесі 

обумовлюється змістом предмету правового регулювання. Залежно від 

специфіки діяльності суб’єктів (учасників) кримінального процесу 

застосовується спеціальнодозвільний або загальнодозвільний типи правового 

регулювання. 

Діяльність суб’єктів кримінального процесу (слідчий, прокурор, слідчий 

суддя, суд) спрямована на захист порушених кримінальних прав, які є 

предметом регулювання кримінального закону. Порушення останніх (або 

припущення щодо порушення) ініціює здійснення кримінального провадження 

його суб’єктами. 

Державний обов’язок щодо захисту кримінальних прав людини (ст. 2 КПК) 

обумовлює наділення суб’єктів кримінального процесу владними 

повноваженнями, реалізація яких пов’язана із примусовим обмеженням інших 

прав людини (конституційних, конвенційних, природних). Останні є не менш (а 

радше – більш) значущими для людини, ніж кримінальні права. Тому 

регулювання діяльності суб’єктів кримінального процесу здійснюється за 

спеціальнодозвільним порядком. 

Основою спеціальнодозвільної діяльності суб’єктів кримінального процесу 

є загальна заборона та чітко визначений дозвіл на обмеження прав людини. 

Такий дозвіл виписаний у нормах кримінального процесуального закону. 

Прикладом є положення ст.ст. 183, 199, 208, 210, 211 (обмеження права на 

свободу і особисту недоторканність), ст.ст. 233, 234 (обмеження права на 

недоторканність житла чи іншого володіння), ст.ст. 260, 261, 262, 263, 264 

(обмеження права на приватне спілкування) КПК. 

Правозастосовна діяльність органів кримінального судочинства не може 

ефективно здійснюватися без обмеження певних процесуальних прав. Це є 

необхідним для встановлення факту порушення норми кримінального права і 

особи, яка порушила її вимоги, для притягнення останньої до кримінальної 

відповідальності. 
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Разом з тим наділяти органи, що здійснюють кримінальне судочинство, 

необмеженими процесуальними повноваженнями щодо здійснення 

кримінальної процесуальної діяльності було б неправильним. Адже це може 

призвести до юридичної невизначеності, яка загрожує свавіллям з боку органів, 

які уповноважені обмежувати процесуальні права з метою захисту 

кримінальних прав. Саме тому діяльність органів судочинства регламентується 

за спеціальнодозвільним типом правового регулювання. 

Відповідно до вимог спеціальнодозвільного типу регулювання органи 

кримінального судочинства уповноважені здійснювати правозастосовну 

діяльність лише на підставі, у межах і способами, чітко визначеними 

кримінальним процесуальним законодавством. Інакше кажучи, органам 

судочинства забороняється діяти інакше, ніж так, як це прямо передбачається 

нормами закону. 

Якщо нормами кримінального процесуального закону не регламентується 

проведення якоїсь пізнавальної дії, то останню органи кримінального 

судочинства здійснювати не можуть. Прикладом може бути відсутність у 

чинному КПК положення щодо можливості здійснення обшуку в державних 

установах, що унеможливлює його проведення органами досудового 

розслідування. 

Спираючись на спеціальнодозвільний тип регулювання, наведена 

прогалина законодавства може значно ускладнювати проведення 

розслідування, викриття винної особи, яка порушала кримінальне право. Адже 

під час обшуку у державній установі можна отримати важливі докази, що 

свідчать про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення. У 

зв’язку з цим необхідно розібратися у тому, чи у всіх випадках є доцільним таке 

спеціальнодозвільне регулювання кримінальної процесуальної діяльності. 

Б. Г. Розовський слушно зазначає, що згідно зі ст. 55 Конституції України 

кожен вправі захищати свої права і свободи усіма доступними способами, що 

не заборонені законом. Чому тоді слідчий, захищаючи права і свободи 
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потерпілого, інтереси держави, повинен обмежуватися лише засобами, що 

дозволені законом [417, с. 164]? 

Якщо уявити фактичне проведення обшуку в державних установах, то 

здається, що органами судочинства під час його проведення не можуть істотно 

обмежуватися процесуальні права. Державні установи, підприємства, 

організації, як і органи кримінального судочинства, є частиною єдиного 

державного апарату. Вони наділяються необхідними повноваженнями для 

охорони і захисту прав людини і суспільства. Тому видається зайвим 

закріплення юридичних гарантій у вигляді чітко врегульованої процедури 

проведення слідчих (розшукових) дій у приміщеннях державних органів. 

Також унаслідок неможливості обмеження процесуальних прав людини 

зайвим видається докладне регулювання відносин між органами, які 

здійснюють кримінальне судочинство (оперативні підрозділи, слідчий, керівник 

органу досудового розслідування, прокурор, слідчий суддя, суд). В іншому 

випадку процесуальна форма, яка є гарантією дотримання процесуальних прав, 

може переходити у формалізм, який ускладнює охорону і захист кримінальних 

прав. Наприклад, Л. М. Лобойко нарахував дванадцять (!) етапів виконання 

органом дізнання доручення слідчого у порядку ч. 3 ст. 114 КПК 1960 року: 1) 

складання доручення слідчим; 2) направлення його до відділу документального 

забезпечення органу дізнання; 3) направлення доручення із відділу 

документального забезпечення до начальника органу дізнання; 4) розгляд цього 

документу начальником органу дізнання і визначення ним виконавця; 5) 

направлення доручення до відділу документального забезпечення; 6) отримання 

і виконання доручення особою, якій воно доручено начальником; 7) підготовка 

матеріалів на виконання доручення і супровідного листа від імені начальника 

органу дізнання на ім’я слідчого; 8) спрямування матеріалів і листа до відділу 

документального забезпечення; 9) спрямування їх із відділу документального 

забезпечення до начальника; 10) розгляд матеріалів начальником і підписання 

листа; 11) направлення листа і матеріалів до відділу документального 
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забезпечення; 12) отримання слідчим матеріалів виконання доручення [207, 

с. 41]. І в новому КПК нічого у цьому плані не змінилося. 

Під час такої процедури не лише не обмежувалися процесуальні права, а й 

істотно «гальмувалось» встановлення факту порушення кримінального права і 

особи, яка порушила таке право, для притягнення її до кримінальної 

відповідальності. Оскільки на виконання доручення слідчого співробітникам 

органу дізнання відводилось всього десять днів, але не з моменту його 

отримання, а з моменту реєстрації доручення у відділі документального 

забезпечення органу дізнання. У таких умовах у оперативних співробітників 

ледь вистачало часу на складання відповідного рапорту без здійснення яких-

небудь дій. 

Узагальнюючи вищезазначені приклади регламентування 

(нерегламентування) процесуальних дій, під час яких не обмежуються 

процесуальні права, доходимо висновку про те, що використання 

спеціальнодозвільного типу правового регулювання у таких ситуаціях є 

недоцільним. Цей висновок може бути важливим винятком із 

спеціальнодозвільного типу правового регулювання діяльності органів 

кримінального судочинства. Якщо останні не обмежують процесуальні права, 

то їх діяльність може регулюватися відповідно до загальнодозвільного типу 

правового регулювання, згідно з яким дозволяється діяти як завгодно, крім 

того, як прямо заборонено законом. Такий порядок регулювання буде сприяти 

швидкому поновленню порушених кримінальних прав. 

Таким чином, залежно від можливості обмеження прав, свобод і законних 

інтересів людини діяльність органів кримінального судочинства має 

регулюватися або за спеціальнодозвільним, або за загальнодозвільним типом 

правового регулювання. 

Цей висновок підтверджується даними емпіричних досліджень. 76,5% 

опитаних вчених-процесуалістів визнали недоцільним використання 

спеціальнодозвільного типу правового регулювання кримінальної 
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процесуальної діяльності, під час якої не обмежуються права, свободи і законні 

інтереси людини. 

Також видається, що за такого підходу треба застосовувати за аналогією 

норми кримінального процесуального законодавства. Неможливість обмеження 

процесуальних прав обумовлює можливість подолання певної прогалини 

закону шляхом знаходження і застосування схожих (аналогічних) 

процесуальних норм для регулювання кримінальної процесуальної діяльності. 

Остання буде здійснюватися з метою охорони і захисту кримінальних прав без 

можливого обмеження процесуальних прав. У цьому випадку застосування за 

аналогією кримінальних процесуальних норм не буде негативно впливати на 

виконання завдань кримінального судочинства. 

Іншою є ситуація, коли органи, що здійснюють кримінальне судочинство, 

застосовуючи схожі норми кримінального процесуального законодавства, 

можуть обмежувати процесуальні права. Останні можуть мати більше значення 

для людини, ніж кримінальні права, реалізація яких тягне здійснення 

кримінального правозастосовного процесу. Тому логічною є заборона аналогії 

застосування кримінальних процесуальних норм, коли можуть обмежуватися 

процесуальні права. 

Якщо з метою встановлення факту порушення кримінального права і 

особи, яка його порушила, для притягнення останньої до відповідальності 

органи, що здійснюють кримінальне провадження, можуть обмежувати 

процесуальні права, то їх діяльність повинна регулюватися за 

спеціальнодозвільним типом правового регулювання. Таке (і лише таке) 

регулювання є виправданим у аспекті охорони прав, свобод і законних інтересів 

учасників кримінального судочинства. Ця позиція обґрунтовано підтримується 

у юридичній літературі [161]. 

Однак сам по собі спеціальнодозвільний тип правового регулювання 

діяльності органів судочинства не буде гарантією дотримання прав, свобод, 

законних інтересів учасників кримінального провадження. Адже вимоги цього 

типу регулювання можуть повністю нівелюватися якістю кримінального 
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процесуального закону. Останній може містити абстрактні (неконкретні) 

нормативні положення, що допускають свавільне обмеження процесуальних 

прав. 

Тому спеціальнодозвільне регулювання процесуальної діяльності, 

пов’язаної з обмеженням процесуальних прав, має доповнюватися досить 

високим ступенем правової визначеності кримінального процесуального 

законодавства. 

Деталізоване (конкретизоване) регулювання діяльності органів, що 

здійснюють кримінальне провадження, максимально зменшить їх свободу 

розсуду щодо обмеження процесуальних прав. Обмеження останніх буде 

можливим лише на підставах і в порядку, що однозначно визначений нормами 

кримінального процесуального закону. 

Вимоги правової визначеності до національного законодавства 

обґрунтовано ставляться нормами ЄКПЛ, що дістають розвитку в рішеннях 

ЄСПЛ [360; 362; 369]. 

Таким чином, можна підсумувати, що наявність небезпеки обмеження 

процесуальних прав вимагає використання спеціальнодозвільного типу для 

регулювання діяльності органів, що здійснюють кримінальне судочинство. 

Причому таке регулювання повинно бути максимально деталізованим. 

За відсутності високого ступеню правової визначеності змісту 

кримінальних процесуальних норм основним орієнтиром для кримінальної 

процесуальної діяльності має бути забезпечення прав, свобод і законних 

інтересів людини. 

Якщо переносити зазначений підхід на зміст доказової діяльності органів, 

що здійснюють кримінальне провадження, то можна дійти висновку про 

необхідність перегляду основного критерію допустимості доказів. 

Аналіз положень кримінального процесуального закону (ст. 86 КПК) та 

уявлень вчених щодо доказів [3, с. 83; 25, с. 305; 97, с. 171; 461, с. 171] свідчить 

про те, що основним критерієм допустимості доказів є законність порядку їх 

отримання. Якщо докази отримані у порядку, що встановлений нормами КПК, 



179 

то вони є допустимими. І навпаки, отримання доказів у порядку, що не 

відповідає положенням кримінального процесуального закону, є підставою для 

визнання їх недопустимими. 

Аналогічний підхід щодо основного критерію допустимості доказів 

використовує КСУ, у Рішенні якого від 20 жовтня 2011 року № 12-рп/2011 

зазначається, що визнаватися допустимими і використовуватися як докази в 

кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до 

вимог кримінально-процесуального законодавства [406]. 

Визнання основним критерієм допустимості доказів законності 

процесуального порядку їх отримання обумовлено застарілими уявленнями в 

теорії про предмет правового регулювання у кримінальному процесі, до змісту 

якого, як ми продемонстрували у попередніх підрозділах дисертації, вчені й 

законодавці включали кримінальну процесуальну діяльність і кримінальні 

процесуальні відносини. 

Таке розуміння предмету кримінального процесуального регулювання і, як 

наслідок, критерію допустимості доказів не може сприяти реалізації прав, 

свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, адже 

кримінальні процесуальні норми щодо порядку отримання доказів можуть бути 

виписані без урахування гарантій реалізації основоположних прав і свобод 

людини. Підтвердженням цього є рішення ЄСПЛ щодо України, у яких 

констатовано невідповідність норм національного процесуального 

законодавства вимогам ЄКПЛ. 

Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях неодноразово зазначав, 

що допустимість доказів є прерогативою національного права, і, за загальним 

правилом, саме національні суди повноважні оцінювати надані їм докази [401], 

а порядок збирання доказів, передбачений національним правом, має 

відповідати основним правам, визнаним Конвенцією, а саме: на свободу, 

особисту недоторканність, на повагу до приватного і сімейного життя, 

таємницю кореспонденції, на недоторканність житла [406]. 
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З огляду на зміну підходу до визначення змісту предмету правового 

регулювання у кримінальному процесі має змінюватися й основний критерій 

допустимості доказів. Таким критерієм має стати правомірність (а не 

законність) процесуального порядку отримання доказів. Тоді як другорядним 

критерієм допустимості можна передбачити законність процесуального 

порядку отримання доказів
1
. 

Такий висновок підтверджується і результатами емпіричних досліджень. 

73,5% проанкетованих вчених-процесуалістів відповіли, що головним 

критерієм допустимості доказів має бути правомірність отримання доказів під 

час кримінального провадження (див. Додаток Б). 

Вказана ієрархія критеріїв допустимості доказів узгоджуватиметься з 

сучасним розумінням ієрархії елементів предмету правового регулювання у 

кримінальному процесі, у якій головним елементом є права, свободи і законні 

інтереси людини. 

При оцінці процесуального порядку отримання доказів на предмет 

правомірності необхідно враховувати як процедурні права людини 

(конституційні, конвенційні, суто процесуальні), так і права, що були порушені 

внаслідок вчинення кримінального правопорушення. 

Діяльність органів кримінального судочинства щодо обмеження 

процесуальних прав повинна здійснюватися з урахуванням принципу 

співрозмірності (пропорційності), зміст якого чітко виписати в законодавстві 

під усі життєві ситуації неможливо. 

Відповідність принципу співрозмірності встановлюється шляхом всебічної 

порівняльної оцінки наслідків втручання у приватну сферу життя особи, 

значення конкретного кримінального провадження і очікуваної тяжкості 

покарання [88, с. 45]. 

Висловлюючись іншими словами, співрозмірність оцінюється шляхом 

порівняння потенційних наслідків обмеження процесуальних прав з наслідками 

                                                           
1
 Докладніше див.: Лоскутов Т. О. Критерії допустимості доказів у кримінальному 

процесі [227, с. 103–104]. 
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порушення кримінальних прав. Якщо потенційні наслідки обмеження 

процесуальних прав не будуть перевищувати наслідків порушення 

кримінальних прав, то правозастосовна діяльність органів кримінального 

судочинства буде відповідати принципу співрозмірності. І навпаки, 

процесуальна діяльність не буде узгоджуватися з принципом співрозмірності у 

тому випадку, коли наслідки порушення кримінальних прав будуть меншими за 

наслідки обмеження процесуальних прав. 

Прикладом невідповідності принципу співрозмірності може бути випадок, 

що стався у практичній діяльності одного зі слідчих підрозділів за лінією 

розслідування злочинів, пов’язаних з дорожньо-транспортними пригодами. 

Один зі слідчих вказаного підрозділу затримав особу за підозрою у вчиненні 

необережного злочину, санкцією якого не передбачалась можливість 

застосування покарання у вигляді позбавлення свободи (ч. 1 ст. 286 КК). Тим 

самим слідчий неспіврозмірно обмежив право людини на свободу і особисту 

недоторканність, тому що наслідки презюмованого порушення кримінального 

права (відсутність обвинувального вироку) є явно меншими порівняно з 

наслідками обмеження вказаного процесуального права. Навіть якщо винність 

особи у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК, була б доведена, то 

суд не зміг би призначити покарання у вигляді позбавлення свободи. А слідчий 

вже позбавив людину свободи, застосувавши процесуальне затримання. 

Для уникнення подібних ситуацій чинний КПК містить вимогу, відповідно 

до якої заходи забезпечення кримінального провадження можуть бути 

застосовані, якщо потреби кримінального судочинства виправдовують 

необхідний ступінь втручання у права і свободи особи (п. 2 ч. 3 ст. 132). 

На наш погляд, аналогічну вимогу треба закріпити на законодавчому рівні 

щодо можливого обмеження процесуальних прав при провадженні слідчих 

(розшукових) дій, оскільки в результаті здійснення останніх наслідки 

обмеження процесуальних прав можуть суттєво переважати наслідки 

порушення кримінальних прав, у зв’язку з якими починається і проводиться 

кримінальне судочинство. Видається, що такими слідчими (розшуковими) 
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діями можуть бути особистий обшук, примусове освідування, огляд, слідчий 

експеримент, що проведені у житлі чи іншому володінні особи. 

Таким чином, вибір типу правового регулювання діяльності органів 

кримінального судочинства доцільно ставити у залежність від можливості 

обмеження процесуальних прав. За відсутності можливості обмеження останніх 

необхідно використовувати загальнодозвільний тип правового регулювання, а в 

протилежному випадку – спеціальнодозвільний тип правового регулювання, що 

доповнюється правовою визначеністю кримінального процесуального 

законодавства. 

Діяльність органів кримінального судочинства, пов’язана з обмеженням 

процесуальних прав, повинна здійснюватися з урахуванням принципу 

співрозмірності. Останній передбачає порівняння потенційних наслідків 

обмеження процесуальних прав з наслідками порушення кримінальних прав. 

Разом з тим процедурні норми щодо спеціальнодозвільного обмеження 

прав людини мають формулюватися не лише з урахуванням кримінальних, а й 

конвенційних (природних) прав людини. Рішення ЄСПЛ щодо України свідчать 

про невідповідність чинного кримінального процесуального законодавства 

конвенційним правам людини у частині правової регламентації вільного вибору 

захисника, права на захист, доставлення затриманої особи до органу досудового 

розслідування, зупинення досудового розслідування, підстав продовження 

тримання під вартою після направлення обвинувального акту до суду [374; 377; 

382; 389; 391; 401]. 

Конвенційні права людини мають бути предметом правового регулювання 

у кримінальному процесі. Справа в тому, що під час кримінального 

провадження можуть порушуватися конвенційні права людини, що матимуть 

перевагу над порушеними кримінальними правами. Цим обумовлюється 

закріплення у процесуальному законі можливості перегляду судових рішень 

Верховним Судом України у випадку встановлення ЄСПЛ порушень 

конвенційних прав людини органами, що здійснюють кримінальне 

судочинство. 
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Конкуренція кримінальних та конвенційних (природних) прав людини має 

вирішуватися за принципом пропорційності, що застосовується ЄСПЛ під час 

винесення конкретних рішень [364; 370; 371; 375; 379; 385; 395; 397; 400]. 

Цінність порушеного кримінального права людини має обумовлювати 

можливість та рамки обмеження конвенційних (природних) прав людини під 

час здійснення кримінального процесу
1
. 

Таким чином, шляхом застосування аксіологічного методологічного 

підходу під час кримінального процесуального правотворення та 

правозастосування можна ефективно вирішувати питання конкуренції між 

порушеним правом людини внаслідок вчинення кримінального 

правопорушення та обмеженим (порушеним) правом людини під час 

кримінального провадження. 

Таке вирішення передбачає співвідношення цінності порушеного 

кримінального права людини (такого, що порушене внаслідок вчинення 

злочину) та цінності потенційно обмеженого процесуального права людини (що 

може бути обмежене під час кримінального провадження). Якщо цінність 

кримінального права переважатиме цінність процесуального права, то останнє 

може бути обмежене для виконання завдань кримінального судочинства. 

У випадку коли цінність кримінального права є меншою за цінність 

процесуального права, останнє не може бути обмежене під час кримінального 

провадження. Інший підхід не відповідатиме ієрархії людських цінностей, а 

тому його не можна буде визнати справедливим. 

Отже, тип правового регулювання діяльності суб’єктів кримінального 

процесу визначають кримінальні, конвенційні (природні) права людини, 

конкуренцію між якими слід вирішувати за принципом пропорційності шляхом 

використання аксіологічного методологічного підходу. 

                                                           
1
 Наприклад, відповідно до положень ч. 1 ст. 208 КПК можливість обмеження 

конвенційного права людини на свободу і особисту недоторканність шляхом застосування 

затримання залежить від цінності порушеного кримінального права (тяжкість покарання за 

вчинення злочину). 
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Діяльність учасників кримінального процесу (потерпілого, цивільного 

позивача, цивільного відповідача, підозрюваного, обвинуваченого (підсудного), 

засудженого, виправданого та інших) спрямована на реалізацію власних прав, 

свобод і законних інтересів (кримінальних, конституційних, конвенційних, суто 

процесуальних). Причому діяльність учасників кримінального процесу не 

пов’язана із примусовим обмеженням прав людини, оскільки вони не 

наділяються владними повноваженнями щодо захисту кримінальних прав. Це 

зумовлюється відсутністю позитивного обов’язку учасників кримінального 

процесу щодо захисту кримінальних прав людини. Тому правове регулювання 

діяльності учасників кримінального процесу здійснюється за 

загальнодозвільним типом (порядком). 

Загальнодозвільне регулювання діяльності учасників кримінального 

процесу ґрунтується на чітко визначеній забороні певних дій та загальному 

дозволі. Слушно зазначає Н. Раданович про те, що у контексті означеного типу 

правового регулювання обсяг дозволеності насамперед визначатиметься 

обсягом забороненості. Формальна визначеність забороняючої правової норми 

чітко визначає обсяг забороненого і відмежовує, «відсікає» простір дозволеного 

(визначаючи у такий спосіб обсяг дозволеності) [357, с. 53, 55]. 

Загальні дозволи порівняно зі «звичайними», конкретними мають 

специфіку. Тут відбувається своєрідна «юридична рокіровка» – замість набору 

правомірних дій вводиться загальне правило, що обмежується лише переліком 

неправомірних дій. Натомість законодавчий список повноважень суб’єктів 

права – відкритий, що передбачає не лише дозволяння і конкретизацію, а й 

широку сферу за межами цих норм [132, с. 13]. 

Загальнодозвільний тип кримінального процесуального регулювання 

яскраво дістає вияв у використанні законодавчої конструкції «законні інтереси» 

щодо учасників кримінального процесу. Саме наявність законних інтересів 

дозволяє учасникам кримінального процесу робити все, що прямо не 

заборонено законодавством. Адже законний інтерес, як вірно зазначають В. В. 
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Субочев та А. М. Шерієв, є лише незабороненістю, що надана державою і 

певною мірою підтримується нею [451, с. 180]. 

Законні інтереси учасників кримінального провадження зумовлюються 

кримінальними, конституційними, конвенційними (природними), суто 

процесуальними правами людини. Проте законні інтереси не тотожні правам 

учасників кримінального судочинства. 

Права та законні інтереси учасників кримінального провадження різняться 

за певними критеріями. Нас цікавить такий критерій їх диференціації, як 

формальна визначеність змісту прав та законних інтересів. Якщо зміст прав 

учасників кримінального процесу є формально визначеним у законодавстві, то 

зміст їх законних інтересів формалізованим не є. 

Справедливо зазначає М. М. Параскевов, що правові норми не здатні 

наперед передбачити усі можливі ситуації і, відповідно, не можуть і не повинні 

докладно регламентувати зазіхання людини на соціальні блага, що безперервно 

розвиваються і виникають вперше, тому законодавець зміст законного інтересу, 

на відміну від прав і свобод, конкретно не визначає [304, с. 153]. 

Ця різниця між правами та законними інтересами унеможливлює 

включення останніх до юридичних засобів спеціальнодозвільного типу, за яким 

регулювання кримінальної процесуальної діяльності здійснюється за 

формулою: заборонено робити все, крім того, що прямо дозволено 

кримінальним процесуальним законодавством. 

Використання конструкції «законні інтереси» за загальнодозвільного типу 

регулювання не означає того, що він визначається без урахування реалізації 

кримінальних, конституційних, конвенційних (природних) та суто 

процесуальних прав людини. Адже закріплення «законних інтересів» дозволяє 

учасникам кримінального процесу робити не абсолютно все, а лише те, що 

прямо не заборонено законодавством. Конкретно визначені у законодавстві 

заборони є пасивними обов’язками, що забезпечують реалізацію прав людини. 

Неможна применшувати роль прав людини у змісті загальнодозвільного 

типу кримінального процесуального регулювання. Процесуальні права осіб, які 
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беруть участь у справі, є юридичним виявом природного права захищати свої 

права і свободи усіма засобами і способами, що не заборонені законом. Звідси 

випливає, що сукупність прав учасників кримінального процесу є засобом і 

повинна бути достатньою для реалізації цього права. Тому, враховуючи рівень 

правової культури громадян, беручи до уваги опір посадових осіб необхідності 

забезпечення прав особи
1
 і тяжкість наслідків їх порушення, слід підтримати 

позицію, що кримінальне процесуальне законодавство має за можливості 

містити повний перелік прав особи – учасника кримінального процесу як умову 

конкретизації змісту прав. Ця сукупність прав повинна бути необхідною і 

достатньою для вирішення завдань кримінального судочинства і для захисту 

прав і законних інтересів особи виходячи з її процесуального становища [16, 

с. 172; 17, с. 54]. 

Крім прав і законних інтересів, для загальнодозвільного регулювання 

притаманними є свободи, що обумовлюються заборонами. Свобода учасників 

кримінального провадження, межі використання ними своїх законних 

правомочностей за загальнодозвільним типом правового регулювання 

визначається обсягом заборон. З цього випливає, як зазначає О. І. Андрєєва, що 

у КПК щодо кожного учасника кримінального судочинства, у тому числі 

стосовно приватної особи, має бути встановлений вичерпний перелік 

забороняючих видів поведінки, можливої під час кримінального судочинства, 

зокрема з посиланням на інші закони, що містять заборони. І учасник 

кримінального процесу повинен знати про існування заборон, що містяться не 

лише у КПК, а й у іншому чинному законодавстві [17, с. 55]. 

Ми не можемо беззаперечно погодитися з О. І. Андрєєвою з огляду на те, 

що у кримінальному процесуальному законодавстві важко встановити наперед 

всі можливі заборони для учасників кримінального провадження. Деякі 

заборони на учасників кримінального процесу покладаються у процесі 

застосування норм кримінального процесуального права. Як приклад можна 

                                                           
1
 Вказівка на опір посадових осіб необхідності забезпечення прав особи 

підтверджується результатами дослідження у підрозділі 2.2 дисертації. 
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навести застосування запобіжного заходу для забезпечення належної поведінки 

підозрюваного, обвинуваченого. Застосуванням запобіжного заходу на останніх 

можуть бути покладені різні заборони, зокрема за правилами особистого 

зобов’язання на підозрюваного, обвинуваченого можуть бути покладені такі 

пасивні обов’язки (заборони): не відлучатися із населеного пункту, в якому він 

зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або 

суду; утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим 

суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених 

слідчим суддею, судом; не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або 

судом (ч. 5 ст. 194 КПК). 

Тому слід конкретизувати, що за загальнодозвільним типом кримінального 

процесуального регулювання обсяг прав, свобод і законних інтересів учасників 

кримінального процесу залежить не лише від обсягу унормованих заборон, а й 

від заборон, що накладаються у процесі застосування кримінальних 

процесуальних норм. 

Питання про визначення обсягу заборон учасників кримінального процесу 

доцільно вирішувати з урахуванням нормативної та правозастосовної складової 

механізму кримінального процесуального регулювання з огляду на права, 

свободи і законні інтереси інших учасників кримінального провадження. 

Встановлені у законі заборони обмежують свободу поведінки осіб, які 

беруть участь у кримінальному судочинстві. І якщо виходити з того, що 

свобода внутрішньо є притаманною людині, а не є дарованою державою і 

законодавцем, то вона не може обмежуватися державою довільно. Як і будь-яке 

обмеження прав і свобод людини, заборони і обов’язки можуть 

встановлюватися лише з метою захисту основ конституційного ладу, 

моральності, здоров’я, прав і законних інтересів інших осіб, забезпечення 

оборони країни і безпеки держави, коли виникає необхідність у врегулюванні 

правовідносин між людиною і посадовими особами, які здійснюють 

розслідування і правосуддя [17, с. 55]. 
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Законодавець і правозастосовник у сфері кримінального процесу 

встановлюють заборони для учасників кримінального провадження для 

забезпечення поновлення кримінальних прав людини, наслідком порушення 

яких є вчинення кримінального правопорушення. 

Отже, зміст типу (порядку) правового регулювання діяльності суб’єктів та 

учасників кримінального процесу визначають права і законні інтереси людини. 

Саме тому останні мають бути основним елементом предмету правового 

регулювання у кримінальному процесі. 

Таким чином, можна підсумувати: 1) тип правового регулювання 

діяльності суб’єктів кримінального процесу визначають кримінальні, 

конституційні, конвенційні (природні) права людини. Забезпечення реалізації 

останніх обумовлює встановлення спеціальнодозвільного типу щодо 

регулювання діяльності слідчого, прокурора, слідчого судді і суду; 2) 

процедурні норми щодо спеціальнодозвільного обмеження прав людини мають 

бути виписані не лише з урахуванням норм Конституції України, а й 

нормативних положень Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод, що є частиною національного законодавства України; 3) тип правового 

регулювання діяльності учасників кримінального процесу визначають не лише 

права, а й свободи і законні інтереси людини, що є окремими елементами 

предмету правового регулювання у кримінальному процесі; 4) потреба 

забезпечення реалізації прав, свобод, законних інтересів зумовлює 

встановлення загальнодозвільного типу щодо регулювання діяльності 

учасників кримінального процесу. Разом з тим загальнодозвільне регулювання 

спрямоване на забезпечення прав людини через встановлення заборон для 

учасників кримінального процесу. 

Якщо стосовно суб’єктів кримінального процесу ми визначили можливість 

використання як спеціальнодозвільного, так загальнодозвільного типів 

регулювання, то щодо учасників кримінального провадження можна 

застосовувати лише загальнодозвільний тип правового регулювання. 
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Разом з тим у процесуальній літературі існує позиція, відповідно до якої у 

кримінальному процесі допускається існування і застосування щодо особи 

симбіозу як загальнодозвільних, так і спеціальнодозвільних методів правового 

регулювання [16, с. 171, 196]. Включення останніх до змісту кримінального 

процесуального регулювання аргументується необхідністю унеможливлення 

порушення учасниками кримінального процесу прав інших осіб. Наприклад, 

завідомо неправдиві заяви обвинуваченого (підозрюваного, підсудного) можуть 

порушувати права і законні інтереси інших учасників кримінального 

судочинства, зокрема у випадках, коли, користуючись правом здійснювати 

захист будь-якими засобами і способами, що не заборонені законом, вони 

умисно викликають неправдиві підозри щодо інших обвинувачених, а також 

потерпілого, свідка або іншої особи, яка залучена до кримінального 

судочинства [17, с. 56]. 

Ми не можемо погодитися з такою точкою зору, оскільки забезпечення 

недопущення порушення учасниками кримінального провадження прав інших 

осіб здійснюється шляхом використання заборон, що охоплюються 

загальнодозвільним типом правового регулювання. Зокрема, завідомо 

неправдивий донос (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину) 

забороняється кримінальним законом України (ст. 383) та забезпечується 

встановленням кримінальної відповідальності. Унормування вказаної та інших 

заборон, спрямованих на забезпечення прав людини, не означає, що учасники 

кримінального процесу повинні здійснювати діяльність лише у такий спосіб, 

що прямо передбачений нормами законодавства. За межами правових заборон 

особи, які беруть участь у кримінальному судочинстві, можуть реалізовувати 

свої свободи і законні інтереси у спосіб, що прямо не регламентується 

правовими нормами. 

У цьому підрозділі зупинимося ще на одному аспекті змісту типів 

правового регулювання у кримінальному процесі. 

Унаслідок аналізу спеціальнодозвільного типу регулювання крізь призму 

кримінального процесу може скластися враження, що органи кримінального 



190 

провадження можуть протидіяти злочинності, як про це прямо зазначається у 

нормах КПК, а можуть і не протидіяти цьому антисоціальному явищу. Інакше 

кажучи, органи кримінального судочинства начебто прямо не зобов’язані 

протидіяти злочинності. 

Але це не так. Органи кримінального судочинства утворені державою для 

протидії злочинності, а їх первинним обов’язком є здійснення кримінального 

провадження з метою притягнення винної особи до кримінальної 

відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення. 

Спеціальнодозвільний тип кримінального процесуального регулювання не 

повною мірою відображає правову регламентацію діяльності суб’єктів 

кримінального процесу. Адже останні під час кримінального провадження не 

лише можуть здійснювати надані їм процесуальні повноваження, а й 

зобов’язані виконувати конкретні процесуальні дії та приймати процесуальні 

рішення. 

Для ілюстрації цього можна навести процесуальні норми, якими 

встановлюються зобов’язання органів, що здійснюють кримінальне 

судочинство, та які спрямовані на забезпечення закріплених у ст. 66 КПК прав 

свідка: 1) перед проведенням слідчої (розшукової) дії свідку, який бере у ній 

участь, роз’яснюються його права і обов’язки (ч. 3 ст. 223); 2) перед допитом 

свідку роз’яснюються його права (ч. 3 ст. 224); 3) свідку, який бере участь у 

судовому розгляді, судовим розпорядником надається пам’ятка про його права 

та обов’язки (ч. 1 ст. 345); 4) після ознайомлення свідків, які беруть участь у 

судовому розгляді, з пам’яткою про права і обов’язки головуючим з’ясовується, 

чи зрозумілі їм їх права та обов’язки, і у разі необхідності вони роз’яснюються 

(ч. 2 ст. 345); 5) головуючим у судовому засіданні з’ясовується, чи отримав 

свідок пам’ятку про права і обов’язки свідка, чи зрозумілі вони йому, і в разі 

необхідності права і обов’язки роз’яснюються (ч. 1 ст. 352); 6) головуючим 

судового засідання з’ясовується, чи не відмовляється свідок з підстав, 

встановлених КПК, від давання показань (ч. 1 ст. 352); 7) свідку, який не 

володіє чи недостатньо володіє державною мовою, забезпечується право 
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виступати в суді рідною або іншою мовою, якою він володіє, користуючись у 

разі необхідності послугами перекладача в порядку, передбаченому КПК (ч. 3 

ст. 29); 8) витрати, пов’язані із залученням свідків, несе сторона обвинувачення, 

якщо нею заявлено клопотання про виклик свідків (ч. 1 ст. 122); 9) перед 

підписанням протоколу свідку надається можливість ознайомитися із текстом 

протоколу (ч. 4 ст. 104); 10) зауваження і доповнення свідка зазначаються у 

протоколі перед підписами (ч. 5 ст. 104); 11) головуючим судового засідання 

роз’яснюється свідку право відводу перекладачу і з’ясовується, чи заявляє 

свідок такий відвід (ч. 1 ст. 344), тощо. 

Або можна навести положення кримінального процесуального закону, що 

закріплюють процесуальні зобов’язання суб’єктів кримінального процесу, 

призначенням яких є забезпечення реалізації прав потерпілого, передбачених 

ст. 56 КПК. Такими положеннями є наступні: 1) перед проведенням слідчої 

(розшукової) дії потерпілому, який бере у ній участь, роз’яснюються його права 

і обов’язки (ч. 3 ст. 223); 2) перед допитом потерпілому роз’яснюються його 

права (ч. 3 ст. 224); 3) судом створюються необхідні умови для реалізації 

потерпілим своїх процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків 

(ч. 6 ст. 22); 4) потерпілому, який бере участь у судовому розгляді, судовим 

розпорядником надається пам’ятка про його права та обов’язки (ч. 1 ст. 345); 5) 

після ознайомлення потерпілого, який бере участь у судовому розгляді, з 

пам’яткою про права та обов’язки головуючим з’ясовується, чи зрозумілі вони 

йому, і у разі необхідності права та обов’язки роз’яснюються (ч. 2 ст. 345); 6) 

головуючим з’ясовується, чи отримав потерпілий пам’ятку про права та 

обов’язки потерпілого, чи зрозумілі вони йому, і в разі необхідності права та 

обов’язки роз’яснюються (ч. 1 ст. 353); 7) перед підписанням протоколу 

потерпілому надається можливість ознайомитися із текстом протоколу (ч. 4 ст. 

104); 8) зауваження і доповнення потерпілого зазначаються у протоколі перед 

підписами (ч. 5 ст. 104); 9) головуючим судового засідання роз’яснюється 

потерпілому право відводу і з’ясовується, чи заявляє він кому-небудь відвід (ч. 

1 ст. 344); 10) клопотання потерпілого про виконання будь-яких процесуальних 
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дій слідчий, прокурор зобов’язані розглянути в строк не більше трьох днів з 

моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав (ч. 1 ст. 

220); 11) про результати розгляду клопотання повідомляється потерпілий, який 

заявив клопотання (ч. 2 ст. 220); 12) клопотання потерпілого розглядаються 

судом після того, як буде заслухана думка щодо нього інших учасників 

судового провадження (ст. 350); 13) потерпілому гарантується право на 

оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, 

прокурора, слідчого в порядку, передбаченому КПК (ч. 1 ст. 24); 14) 

потерпілому гарантується право на перегляд вироку, ухвали суду, що 

стосується прав, свобод чи інтересів потерпілого, судом вищого рівня в 

порядку, передбаченому КПК (ч. 2 ст. 24); 15) скарги потерпілого на рішення, 

дії чи бездіяльність під час досудового розслідування розглядаються не пізніше 

сімдесяти двох годин з моменту надходження відповідної скарги, крім скарг на 

рішення про закриття кримінального провадження, які розглядаються не 

пізніше п’яти днів з моменту надходження скарги (ч. 2 ст. 306); 16) прокурор 

вищого рівня зобов’язаний розглянути скаргу потерпілого щодо недотримання 

розумних строків протягом трьох днів після її подання і в разі наявності підстав 

для її задоволення надати відповідному прокурору обов’язкові для виконання 

вказівки щодо строків вчинення певних процесуальних дій або прийняття 

процесуальних рішень (ч. 2 ст. 308); 17) потерпілому, який не володіє чи 

недостатньо володіє державною мовою, забезпечується право давати показання, 

заявляти клопотання, подавати скарги, виступати в суді рідною або іншою 

мовою, якою він володіє, користуючись у разі необхідності послугами 

перекладача в порядку, передбаченому КПК (ч. 3 ст. 29); 18) шкода, завдана 

потерпілому внаслідок кримінального правопорушення, компенсується йому за 

рахунок Державного бюджету України у випадках та в порядку, передбачених 

законом (ч. 3 ст. 127); 19) слідчий, прокурор зобов’язаний за клопотанням 

сторони потерпілого надати йому матеріали досудового розслідування для 

ознайомлення, за винятком матеріалів, передбачених КПК (ч. 1 ст. 221); 20) про 

відкриття сторонами кримінального провадження матеріалів прокурор або 
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слідчий за його дорученням повідомляє потерпілого (ч. 7 ст. 290); 21) 

потерпілому, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких 

йому надано доступ (ч. 10 ст. 290); 22) після призначення справи до судового 

розгляду головуючий повинен забезпечити потерпілому, який бере участь у 

судовому провадженні, можливість ознайомитися з матеріалами кримінального 

провадження, якщо він про це заявить клопотання (ч. 2 ст. 317); 23) за 

клопотанням потерпілого, який бере участь у процесуальній дії, застосування 

технічних засобів фіксування є обов’язковим (ч. 1 ст. 107); 24) у разі відмови 

прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді головуючий 

роз’яснює потерпілому його право підтримувати обвинувачення в суді (ч. 2 ст. 

340); 25) після проголошення вироку головуючий роз’яснює потерпілому право 

ознайомитися із журналом судового засідання і подати на нього письмові 

зауваження (ч. 3 ст. 376) тощо. 

Отже, кримінальне процесуальне регулювання діяльності суб’єктів 

кримінального провадження не обмежується встановленням спеціальних 

дозволів та загальних заборон, а включає загальні і спеціальні зобов’язання. 

Кримінальна процесуальна регламентація зобов’язань органів 

кримінального судочинства не є якимось винятком із загальних правил 

юридичного регулювання. Адже для забезпечення здійснення процесуального 

права учасника кримінального провадження необхідне виконання 

процесуального обов’язку суб’єктом кримінального процесу. Відсутність 

такого забезпечення унеможливлює реалізацію процесуальних прав учасників 

кримінального провадження, тому що їх правові дозволи залишаються 

негарантованими. 

Видається закономірним, що представники правової теорії, крім дозволів і 

заборон, виокремлюють зобов’язання як спосіб правового регулювання [68, 

с. 106; 119, с. 214; 457, с. 260]. Останній визначається таким чином: покладання 

на особу обов’язку певної активної поведінки («вчиняй тільки так») [433, 

с. 255–256]. 
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У змісті права із моменту його виникнення незмінно залишається пласт 

позитивних зобов’язань. І на сучасному етапі розвитку суспільства право поза 

цим пластом позитивних зобов’язань не існує та існувати не може. Тим не 

менш позитивні зобов’язання, в принципі, властиві не стільки праву, скільки 

діяльності органів влади, тобто державі [10, с. 231–232]. Позитивні 

зобов’язання утворюють той шар правової матерії, де право не суто контактує з 

державною владою, а немовби змішане з нею [10, с. 232–233]. 

Разом з тим, якщо прямі дозволи і заборони як способи кримінального 

процесуального регулювання є визначальними складовими загальнодозвільного 

або спеціальнодозвільного типу правового регулювання у кримінальному 

процесі, то зобов’язання взагалі не охоплюється жодним з зазначених типів 

правового регулювання. 

Кримінальне процесуальне регулювання загальних та спеціальних 

зобов’язань є необхідним з огляду на те, що у процесуальній теорії висловлена 

пропозиція визнавати предметом правового регулювання права людини [197, 

с. 32], порушені внаслідок вчинення кримінального правопорушення та можуть 

бути порушені під час кримінального провадження. Врегулювання зазначених 

прав передбачає, насамперед, їх реальне забезпечення шляхом підкріплення 

загальними та спеціальними обов’язками органів, що здійснюють кримінальне 

судочинство. 

Правова регламентація обов’язків державних органів і посадових осіб у 

кримінальному судочинстві є гарантією як для реалізації прав учасників 

кримінального судочинства, так і для виключення не передбаченого законом 

обмеження свободи поведінки власне носія обов’язку [18, с. 124]. 

Регулюватися мають як спеціальні, так і загальні обов’язки органів, що 

здійснюють кримінальне судочинство, оскільки, як вірно зазначає О. І. 

Андрєєва, встановлені законом обов’язки посадових осіб не повинні сприяти 

втраті заінтересованості правозастосовника у вияві активності в реалізації своїх 

повноважень [18, с. 123], адже це може негативно позначатися на захисті 

кримінальних прав людини. 
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Свобода та активність органів, що здійснюють кримінальне судочинство, 

на наш погляд, забезпечуються саме завдяки регламентації загальних 

кримінальних процесуальних обов’язків. Останні уможливлюють варіативність 

та творчу ініціативу щодо притягнення винної особи до кримінальної 

відповідальності, тобто ефективне поновлення порушених кримінальних прав. 

Таким чином, можна висунути гіпотезу про існування третього типу 

правового регулювання у кримінальному процесі, який є відмінним від 

загальнодозвільного та спеціальнодозвільного типів регулювання. Такий тип 

кримінального процесуального регулювання ґрунтується на загальному 

зобов’язанні та спеціальних зобов’язаннях, дозволах і заборонах (органи, що 

здійснюють кримінальне судочинство, зобов’язані вести кримінальне 

провадження шляхом реалізації прямо передбачених законом зобов’язань, 

заборон та дозволів), а тому може називатися загальнозобов’язуючим. 

60,5% опитаних вчених-процесуалістів зазначили, що у концептуальному 

аспекті, поряд із загальнодозвільним та спеціальнодозвільним, можна 

виокремити загальнозобов’язуючий тип кримінального процесуального 

регулювання щодо діяльності органів кримінального судочинства (див. Додаток 

Б). 

Виділений загальнозобов’язуючий тип кримінального процесуального 

регулювання діяльності органів кримінального судочинства є більш 

релевантним, ніж спеціальнодозвільний тип, до положень ч. 2 ст. 19 

Конституції України, відповідно до якої органи державної влади, їх посадові 

особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України. Адже, по-перше, зазначена 

конституційна норма вказує на загальний обов’язок органів судочинства, а по-

друге – на спосіб діяльності, що, як показано вище, може бути зобов’язанням 

суб’єктів кримінального провадження на вчинення певних процесуальних дій, 

що охоплюється саме загальнозобов’язуючим типом кримінального 

процесуального регулювання. 
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Діяльність осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, не може 

регулюватися за загальнозобов’язуючим типом кримінального процесуального 

регулювання, тому що вони не є представниками держави у кримінальному 

процесі, й на них не покладається загального публічного обов’язку щодо 

протидії злочинності. Як ми зазначали вище, з урахуванням розробок у теорії 

права, для регулювання діяльності учасників кримінального провадження 

властивий переважно загальнодозвільний тип правового регулювання 

(«дозволено все, крім того, що прямо заборонено законом»). 

Разом з тим діяльність учасників кримінального провадження не може 

регулюватися лише за загальнодозвільним типом правового регулювання, який 

включає загальний дозвіл та спеціальні заборони. Адже учасники 

кримінального процесу вступають у відносини з іншими учасниками та 

суб’єктами кримінального провадження, під час яких реалізують законні 

інтереси, використовують формально визначені процесуальні права та 

виконують процесуальні обов’язки
1
. А останні не охоплюються 

загальнодозвільним типом регулювання. 

Тому, як і щодо діяльності органів, що здійснюють кримінальне 

судочинство, ми допускаємо, що існує ще один тип кримінального 

процесуального регулювання діяльності осіб, які беруть участь у 

кримінальному провадженні. Такий (четвертий) тип правового регулювання у 

кримінальному процесі ґрунтується на загальному дозволі та спеціальних 

дозволах, зобов’язаннях та заборонах. 

Вказаний тип кримінального процесуального регулювання діяльності 

учасників кримінального провадження ми пропонуємо називати 

дозвільнозобов’язуючим. Ця назва ілюструватиме відмінність від 

загальнодозвільного типу регулювання у частині регламентації зобов’язань. 

                                                           
1
 Прикладом таких обов’язків можуть бути зобов’язання потерпілого щодо прибуття за 

викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості своєчасного 

прибуття – завчасного повідомлення про це, а також про причини неможливості прибуття (п. 

1 ч. 1 ст. 57 КПК). 
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У межах проведеного дослідження можна зробити такі висновки: 1) аналіз 

теоретико-правових уявлень щодо категорії «тип правового регулювання» 

показує, що остання визначається як збірна конструкція способів правового 

регулювання. Залежно від переваги дозволу або заборони у теорії права 

виокремлюють загальнодозвільний та спеціальнодозвільний типи правового 

регулювання; 2) зміст кримінального процесуального регулювання не повністю 

можна визначити через загальнодозвільний та спеціальнодозвільний типи 

правового регулювання, тому що вони не охоплюють такого способу 

процесуального регулювання, як зобов’язання; 3) для правового регулювання 

діяльності органів, що здійснюють кримінальне судочинство, та діяльності осіб, 

які беруть участь у кримінальному провадженні, застосовуються не лише 

загальнодозвільний і спеціальнодозвільний, а й загальнозобов’язуючий та 

дозвільнозобов’язуючий типи регулювання. 

 

2.4. Предмет і механізм правового регулювання у кримінальному 

процесі 

 

У загальній теорії права серед основних загальних ознак правової держави 

виокремлюються такі: закріплення в конституційному та інших законах 

основоположних прав людини, юридична захищеність особи, тобто наявність 

розвинених та ефективних процедурно-юридичних засобів (механізмів) для 

вільного здійснення, охорони та захисту основних прав людини [355, с. 31–32]. 

Це стосується і кримінального процесуального законодавства, нормами якого 

не лише закріплюються основоположні процесуальні права людини, а й 

встановлюється механізм їх реалізації. Тому актуальним є дослідження 

предмету і механізму правового регулювання у кримінальному процесі, 

особливо з огляду на те, що з 20 листопада 2012 року в Україні набрав чинності 

новий КПК, у якому кардинально змінено ставлення держави до регламентації 

прав людини. 
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Категорії правового регулювання утворюють основні пункти 

філософського (загальносоціологічного) рівня спеціально-юридичного аналізу. 

Вони не лише виражають важливі специфічні закономірності права – 

закономірності його функціонування, а й охоплюють у своїй сукупності всі 

ділянки правової дійсності, всі елементи правової надбудови. Адже у 

правовому регулюванні, в його механізмі реально розгортаються, 

розкриваються елементи правової системи [7, с. 289]. 

У правовій теорії механізм правового регулювання визначається 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 «сутнісним») [432, 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 тощо. 

Загальні правові засоби – правосвідомість, правова культура, законність, 

правопорядок, форми – використання, виконання, додержання, 

застосування [432, с. 679]. 

Така універсальна система загального механізму правового регулювання 

конкретизується у механізмах правового регулювання окремих галузей права. 

Певною специфікою відрізняються процесуальні галузі права, засоби та форми 

юридичних механізмів яких у разі необхідності забезпечують реалізацію норм 

матеріальних галузей права. Цим обумовлено включення механізму 

процесуального регулювання як відносно самостійної частини до системи 

загального механізму правового регулювання. 

Механізм процесуального регулювання – структурний елемент загального 

механізму правового регулювання, що вступає в дію на деяких його етапах у 

разі виникнення перешкод для нормальної реалізації правових норм і 

спрямований на упорядкування правовими засобами охоронної діяльності 
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уповноважених органів у сфері юрисдикційного правозастосування [432, 

с. 718]. 

Різновидом механізму процесуального регулювання є механізм 

кримінального процесуального регулювання
1
, відмежування якого обумовлено 

предметом правового регулювання у кримінальному процесі. 

Як предмет кримінального процесуального регулювання є частиною 

загальноправового предмету правового регулювання, так і механізм 

кримінального процесуального регулювання становить собою частину 

загального механізму правового регулювання. Тому система юридичних засобів 

та форм механізму кримінального процесуального регулювання 

відрізнятиметься від системи загального механізму правового регулювання. 

Вірно зазначає А. С. Бахта про те, що вплив кримінального процесу на 

предмет, яким є особлива сфера суспільних відносин, відбувається саме за 

допомогою механізму кримінально-процесуального регулювання [38, с. 194]. 

Кримінально-правовий конфлікт, що виникає після вчинення злочину 

(кримінального правопорушення), ускладнює встановлення та реалізацію 

кримінально-правових відносин. Неспроможними залишаються загальні 

юридичні засоби (норми кримінального права, кримінальні правовідносини, 

акти безпосередньої реалізації кримінальних прав) та правові форми 

(використання, виконання, дотримання). Це зумовлює необхідність 

застосування додаткових спеціальних юридичних засобів та форм, що їх 

охоплює категорія «механізм кримінального процесуального регулювання». 

Такими юридичними засобами є акти застосування норм права, а 

юридичною формою – правозастосування. 

                                                           
1
 Не можна не погодитися з А. С. Бахтою у тому, що дослідженя проблем загального 

механізму правового регулювання необхідно сприймати позитивно. Але у рамках цієї 

частини юридичної науки вони носять переважно теоретичний характер. «Приземлити» їх 

можна шляхом перенесення вказаного аспекту в галузеву сферу, зокрема в кримінальне 

судочинство. Видається, що у такому випадку можна вести мову про конкретні напрями 

удосконалення правотворення та правозастосування. Таким чином, дослідження механізму 

кримінально-процесуального регулювання створює теоретико-методологічні передумови для 

рішення комплексу проблем оптимізації кримінального судочинства загалом [38, с. 195]. 
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Акти правозастосування відіграють важливу роль у механізмі 

кримінального процесуального регулювання, оскільки уможливлюють 

встановлення та реалізацію кримінально-правових відносин за відсутності 

безпосередніх правореалізаційних актів сторін кримінально-правового 

конфлікту. У межах кримінального процесу органи, що здійснюють 

кримінальне провадження, ухвалюють правозастосовні акти, якими 

забезпечується реалізація правового статусу особи у державі. Зазначений ефект 

досягається завдяки застосуванню кримінального процесуального примусу, що 

є невід’ємною складовою актів правозастосування у кримінальному 

провадженні
1
. 

У теорії права правозастосовні акти за значенням у юридичному процесі 

класифікуються на основні та допоміжні [432, с. 570]. Останніми є акти, що 

підготовлюють видання основних або спрямовані на їх здійснення [6, с. 168]. 

Основними є акти, що містять підсумкову оцінку всіх обставин справи про 

порушення законності й владне веління державного органу по суті такої 

справи [6, с. 168]. 

Зазначена класифікація актів правозастосування є релевантною механізму 

кримінального процесуального регулювання. У змісті останнього основними є 

правозастосовні акти, якими остаточно констатується наявність або відсутність 

кримінально-правових відносин. У зв’язку з цим особа визнається винною або 

невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення та притягується до 

кримінальної відповідальності чи звільняється від неї. Такими актами є 

обвинувальний або виправдувальний вирок суду, ухвала суду про звільнення 

особи від кримінальної відповідальності. 

                                                           
1
 Разом з тим необхідно погодитися з А. В. Альфєрєнко у тому, що держава не завжди 

може реалізувати своє право на притягнення винної особи до кримінальної відповідальності. 

Так, деякі злочини залишаються нерозкритими, а інші взагалі є латентними. Що у такому 

випадку можуть дати абстрактні права і обов’язки? Держава має право покарати особу, але 

навіть не знає про це, а винна особа, хоча і зобов’язана понести відповідальність, всіляко від 

неї ухиляється, тому не піддається впливу законодавчих інструментів. Тобто у реальності 

ніякого правового регулювання не здійснється [13, с. 87]. 
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Допоміжними є правозастосовні акти, які «допомагають» у констатації 

наявності або відсутності кримінально-правових відносин. Прикладами 

допоміжних правозастосовних актів у кримінальному провадженні є 

процесуальні рішення слідчого, прокурора, слідчого суді, суду про затримання 

особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, застосування 

заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі запобіжних 

заходів, повідомлення про підозру, складання обвинувального акта тощо. 

Як бачимо, основні правозастосовні акти спрямовані на реалізацію 

кримінально-правових норм, а допоміжні правозастосовні акти – на реалізацію 

кримінальних процесуальних норм з метою «допомоги» у здійсненні 

кримінально-правових норм. У зв’язку з цим реалізація вказаних актів 

правозастосування відрізняється за суб’єктом кримінального процесу. 

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 теорії кримінального процесу щодо 

того, що суб’єктами вирішення кримінальної справи у стадії досудового 

розслідування є слідчий і прокурор, тобто сторона обвинувачення, ґрунтуються 

на тому, що вони вирішують її у процесуальному сенсі. Тобто сторона 

обвинувачення у разі відсутності на стадії досудового розслідування підстав 

для постановки питання про реалізацію норми кримінального права у судових 

стадіях, реалізуючи норми кримінального процесуального права, закриває 

кримінальне провадження. У разі прийняття такого рішення стороною 

обвинувачення остання керується процесуальними нормами, якими визначені 

підстави і процесуальний порядок прийняття одного з підсумкових рішень 

досудового розслідування (закриття провадження). Відтак, якщо вважати 

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

обвинувачення є суб’єктом вирішення справи, але лише у процесуальному 

розумінні поняття. Адже вона не наділена повноваженнями визнавати особу 

винною у вчиненні кримінального правопорушення чи виправдовувати її, а 
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також призначати покарання, яке в кінцевому підсумку і є завершальним 

етапом реалізації норми кримінального права [141, с. 70–71]. 

Так само не можна вважати остаточною реалізацією норми 

кримінального права випадки, коли сторона обвинувачення звертається до суду 

з обвинувальним актом чи з клопотанням про застосування примусових заходів 

медичного чи виховного характеру. У 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 визначені підстави і порядок прийняття зазначених 

процесуальних рішень. Звісно, вони роблять певні висновки щодо кримінально-

правової кваліфікації дій особи, але свою правову позицію вони повинні 

довести перед судом [141, с. 71]. 

Не применшуючи значення основних правозастосовних актів, необхідно 

наголосити на великій ролі допоміжних актів правозастосування у механізмі 

кримінального процесуального регулювання. Призначенням останніх є 

підготовка до ухвалення кінцевих кримінальних процесуальних рішень суду 

щодо вирішення кримінально-правового конфлікту. Попри те, що під час такої 

підготовки законно обмежуються права і законні інтереси людини, без видання 

допоміжних правозастосовних актів важко уявити розв’язання кримінально-

правового спору. 

Разом з тим винесення слідчим, прокурором допоміжних правозастосовних 

актів часто призводить до незаконного обмеження прав і законних інтересів 

людини під час кримінального провадження. Яскравим підтвердженням цього є 

рішення ЄСПЛ [384; 401] та міркування Комітету з прав людини ООН
1
 у 

справах щодо України [53; 513]. 

                                                           
1
 Комітет з прав людини ООН уповноважений розглядати порушення міжнародних 

зобов’язань держав – учасниць МПГПП. Україна визнала юрисдикцію вказаного Комітету 

шляхом приєднання у 1990 році до Факультативного протоколу до МПГПП [346]. 
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Наслідком незаконного обмеження прав і законних інтересів людини під 

час кримінального провадження є неузгодженість предмету та механізму 

кримінального процесуального регулювання. Останній спрямований на 

упорядкування шляхом унормування кримінальних процесуальних відносин та 

кримінальної процесуальної діяльності, що традиційно визнаються предметом 

правового регулювання у кримінальному процесі [274, с. 12; 302, с. 212; 447, 

с. 44–45]. 

Не заперечуючи проти названих елементів предмету кримінального 

процесуального регулювання, слід зазначити, що вони є другорядними 

стосовно прав і законних інтересів людини, адже саме останні обумовлюють 

реалізацію кримінальних процесуальних відносин та здійснення кримінальної 

процесуальної діяльності. За відсутності правового регулювання прав і 

законних інтересів людини неможливим є юридичне регулювання відносин та 

діяльності у сфері кримінального судочинства. Це дає підстави для визнання 

«прав і законних інтересів людини» головним елементом предмету 

кримінального процесуального регулювання. Саме тому механізм 

кримінального процесуального регулювання має бути зорієнтований, 

насамперед, на врегулювання прав і законних інтересів людини, що не 

виключає унормування та упорядкування кримінальних процесуальних 

відносин та кримінальної процесуальної діяльності як другорядних елементів 

предмету кримінального процесуального регулювання. 

Ми повністю погоджуємося з О. В. Дев’ятовою, яка пише, що наразі 

вирішення проблем щодо ефективності функціонування механізму 

кримінального процесуального регулювання в цілому пов’язано з 

застосуванням інструментального підходу і розвитком теорії процесуально-

правових засобів. Видається, що предметом наукових досліджень мають стати 

не лише правові засоби, але також і проблема соціальної цінності права у 

системі «людина – суспільство – право – держава» [105, с. 3–4; 106, с. 4]. 

Дослідження механізму кримінального процесуального регулювання у 

системі «людина – суспільство – право – держава» є можливим через визнання 
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прав і законних інтересів людини головним елементом предмету правового 

регулювання у кримінальному процесі. Після такого визнання було б 

неправильним механізм кримінального процесуального регулювання, зокрема 

такі його відмінні спеціальні юридичні засоби, як допоміжні акти 

правозастосування, розглядати без урахування прав і законних інтересів 

людини. 

Водночас ми розуміємо непрактичність зазначеного висновку, оскільки 

кримінальне процесуальне законодавство не може бути виписане під усі 

життєві ситуації з урахуванням усіх «найдрібніших» аспектів прав і законних 

інтересів людини. 

Неабсолютно визначені кримінальні процесуальні норми обумовлюють 

надання органам кримінального судочинства досить широких меж розсуду при 

винесенні допоміжних правозастосовних актів. Як приклад таких меж розсуду 

можна навести нормативне положення, сформульоване у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК, 

відповідно до якого однією з умов застосування слідчим суддею заходу 

забезпечення кримінального провадження є виправдання потребами досудового 

розслідування такого ступеню втручання у права і свободи особи, про який 

ідеться в клопотанні слідчого, прокурора [175]. Або кримінальну процесуальну 

норму у п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК, яка уповноважує слідчого, прокурора повідомити 

особі про підозру у випадку наявності достатніх доказів для підозри такої особи 

у вчиненні кримінального правопорушення [175]. 

Зазначені норми уповноважують органи, що здійснюють кримінальне 

судочинство, виносити допоміжні правозастосовні акти (ухвалу про 

застосування заходу забезпечення кримінального провадження, повідомлення 

про підозру) з урахуванням власної оцінки матеріалів кримінального 

провадження, що ґрунтується на уявленнях про право та почуттях. Останні у 

теорії права іменують правосвідомістю [6, с. 173] та включають до елементів 

механізму правового регулювання у випадках, коли реалізація суб’єктивних 

прав і обов’язків здійснюється за допомогою актів застосування права [6, 

с. 175]. 
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Залежно від рівня правосвідомості слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд 

виносять акти правозастосування під час кримінального провадження. Якщо у 

правозастосовника низький рівень правосвідомості, то йому буде важко 

винести процесуальне рішення з урахуванням прав і законних інтересів всіх 

учасників кримінального провадження. Хоча прийняте рішення формально 

може відповідати закону. 

Високий рівень правосвідомості правозастосовника сприяє винесенню 

законних кримінальних процесуальних рішень, зміст яких відповідатиме 

правам і законним інтересам всіх учасників кримінального провадження. Це не 

виключає того, що такі рішення не будуть відповідати закону. Тому поза 

увагою не можна залишати нормативний фундамент механізму кримінального 

процесуального регулювання, зміст якого має бути приведений до вимог 

міжнародних та європейських стандартів кримінального судочинства. 

Кримінальні процесуальні норми мають постійно вдосконалюватися з 

урахуванням практики ЄСПЛ та Комітету з прав людини ООН. 

Отже, узгодженість механізму кримінального процесуального 

регулювання з головним елементом предмету правового регулювання (права і 

законні інтереси) визначають не лише кримінальні процесуальні норми та акти 

правозастосування органів кримінального судочинства, а й рівень 

правосвідомості співробітників цих органів. 

Важливе місце у механізмі кримінального процесуального регулювання 

відводиться кримінальним процесуальним нормам. Як вірно зазначає Т. В. 

Шушанова, у механізмі кримінально-процесуального регулювання нормам 

належить пріоритет. За своєю сукупністю кримінально-процесуальні норми 

становлять те, що іменується кримінально-процесуальним законодавством, яке 

систематизоване у вигляді КПК. Саме КПК є тією законодавчою основою, яка 

приводить у дію весь механізм кримінально-процесуального регулювання [511, 

с. 16]. 

Тому питання кримінально-процесуального регулювання за допомогою 

якісних кримінально-процесуальних норм, а також застосування таких норм 
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мають знаходитися у центрі уваги наших учених та практиків і тим самим 

сприяти найбільш ефективному служінню кримінально-процесуальному праву і 

кримінально-процесуальній діяльності, побудові демократичної правової 

держави, у якій права, свободи і законні інтереси громадян будуть надійно 

захищені від будь-яких можливих посягань [511, с. 6–7]. 

Якість кримінальних процесуальних норм безпосередньо залежить від їх 

стабільності, що обумовлює ефективність як захисту кримінальних прав, так і 

охорони процесуальних прав людини. 

Зв’язок стабільності кримінальних процесуальних норм із захистом 

кримінальних прав людини дістає вияв у тому, що часта зміна статей КПК 

ускладнює процес їх застосування. Це призводить до зниження ефективності 

діяльності органів кримінального судочинства щодо поновлення прав людини, 

що були порушені внаслідок вчинення кримінального правопорушення. 

Справедливо зазначає російський процесуаліст А. С. Бахта, що складно 

застосовувати закон, зміст статей якого є вкрай нестабільним. Так, редакція ч. 1 

ст. 115 КПК РФ за п’ять років була змінена тричі, причому кардинально. А з 

дев’яти частин цієї статті шість піддавалися коригуванню. Аналізуючи КПК 

РФ, вчений зазначає, що такий стан має місце не лише щодо окремих статей 

КПК, а й щодо правових інститутів [38, с. 192]. 

Наведене зауваження є цілком слушним і щодо чинного КПК України. З 

метою внесення змін і доповнень до останнього вже прийнято понад 

п’ятнадцять законів України, і це при тому, що чинний кримінальний 

процесуальний закон прийнятий 13 квітня 2012 року. Така динаміка 

законодавчих норм вимагає від органів кримінального судочинства постійного 

вивчення їх змісту та практики реалізації щодо конкретних обставин вчиненого 

кримінального правопорушення. Втрата органами судочинства часових 

ресурсів знижує оперативність досудового розслідування та судового 

провадження, а відтак – погіршує якість захисту кримінальних прав людини. 

Водночас за своїм змістовним наповненням зміни та доповнення до КПК 

можуть сприяти ефективності захисту кримінальних прав. Наприклад, до 
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внесених 15 січня 2015 року доповнень до Кодексу [335] не існувало положень, 

що уможливлювали б здійснення кримінального провадження щодо 

підозрюваного, який переховується від органів слідства та суду з метою 

ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний 

та/або міжнародний розшук. Тобто поза межами реалізації міжнародного 

співробітництва кримінальне переслідування підозрюваної особи було 

неможливим. Ця законодавча прогалина ускладнювала швидке притягнення 

винної особи до кримінальної відповідальності та поновлення порушених 

кримінальних прав. 

На захист кримінальних прав також спрямовані законодавчі зміни, що 

внесені 15 липня 2015 року до ст. 247 КПК [337]. Для ефективного поновлення 

кримінальних прав законодавець у частині другій зазначеної статті обмежив 

територіальну компетенцію суддів апеляційного суду щодо розгляду клопотань 

про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо 

судових та правоохоронних органів. Це нормативне нововведення покликане 

унеможливити неправомірні дії з боку суддів апеляційного суду на користь 

«знайомих» суддів, представників правоохоронних органів та забезпечити 

належний захист порушених кримінальних прав. 

Вказані законодавчі зміни 2015 року сприяють поновленню порушених 

кримінальних прав людини. Пов’язуючи забезпечення прав людини зі 

стабільністю КПК, останню не можна розглядати як унеможливлення внесення 

будь-яких змін до кримінальних процесуальних норм. Тому слушно зазначає Д. 

А. Монастирський про те, що закон може змінюватись, залишаючись при цьому 

стабільним [283, с. 11]. 

На наш погляд, стабільність кримінального процесуального закону 

необхідно розглядати не лише з урахуванням динаміки законодавчих змін, а й з 

огляду на вплив таких змін щодо забезпечення прав людини у кримінальному 

провадженні. Тобто під час дослідження стабільності КПК треба брати до уваги 

як кількість, так і якість кримінальних процесуальних змін. 
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Інакше кажучи, стабільність кримінальних процесуальних норм можна 

розглядати у формальному та змістовному аспектах. Якщо формальна 

стабільність КПК обумовлюється кількістю нормативних змін та доповнень, то 

змістовна стабільність процесуального закону – якістю таких змін та 

доповнень. Причому якість законодавчих «перетворень» має визначатися 

виключно правами людини. 

Продовжуючи виклад матеріалу, проаналізуємо, як стабільність КПК 

пов’язана із забезпеченням процесуальних прав людини. Цей зв’язок 

простежується через таку характеристику якості кримінального процесуального 

законодавства, як передбачуваність [372; 392; 393; 402]. Якщо КПК не буде 

стабільним у зв’язку із частою зміною правових норм, то людина матиме 

проблеми з вивченням кримінального процесуального закону, відтак, їй буде 

важко спрогнозувати результати своєї діяльності та передбачити юридичні 

наслідки. 

Вірно зазначає С. В. Бошно про те, що громадяни не читають нормативно-

правові акти постійно, оскільки це – складна, велика система, що викладена 

специфічною мовою. Для реальної ефективної дії правового акту необхідним є 

досить тривалий час для підготовки суспільства. Потім громадянам 

знадобиться час для звикання до нового правового регулювання [49, с. 67]. 

У випадку внесення багатьох змін та доповнень до КПК громадяни 

стикатимуться з труднощами щодо ознайомлення зі змістом кримінальних 

процесуальних норм, їх розумінням та усвідомленням, що перешкоджатиме 

реалізації процесуальних прав і законних інтересів. 

Разом з тим зміни і доповнення до КПК можуть позитивно відбиватися на 

забезпеченні процесуальних прав. Прикладом можуть слугувати законодавчі 

зміни, що внесені 13 травня 2015 року до ст. 236 КПК [336]. Остання була 

доповнена дев’ятою частиною, що зобов’язує органи розслідування вручати 

другий примірник протоколу обшуку особі, у якої проведено обшук (у випадку 

її відсутності – повнолітньому членові її сім’ї або його представникові). 

Нормативне закріплення зазначеного положення сприяє гарантуванню прав 
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особи, зокрема на недоторканність права власності, невтручання у приватне 

життя, недоторканність житла чи іншого володіння, тощо. 

Таким чином, стабільність КПК тісно пов’язана із забезпеченням 

кримінальних та процесуальних прав людини. З одного боку, швидка динаміка 

нормативних змін та доповнень до КПК перешкоджає ефективній реалізації 

кримінальних та процесуальних прав, з іншого – окремі зміни та доповнення до 

кримінального процесуального закону сприяють забезпеченню прав людини. 

Тому ми не можемо повністю погодитися з Д. А. Монастирським, який 

зазначає, що кодифіковані акти є фокусом, «хребтом» законодавства, а тому 

вони мають бути «захищені» від змін [283, с. 7]. Дійсно, КПК як основний 

систематизований нормативно-правовий акт, що регулює кримінальне 

провадження, має бути «захищений» від зайвих законодавчих змін, але не від 

усіх. Як засвідчують результати аналізу, зміни до кримінальних процесуальних 

норм можуть вноситися для підвищення якості забезпечення прав людини. У 

такому випадку КПК треба не «захищати», а «відкривати» для внесення 

нормативних змін та доповнень. 

Підтримуючи М. П. Журавльова у тому, що за усієї важливості стабільного 

законодавства воно має постійно вдосконалюватися [116, с. 59], вважаємо, що 

головним критерієм удосконалення кримінального процесуального 

законодавства є підвищення ефективності правового регулювання прав 

людини. У разі ігнорування вказаного критерію під час законодавчого процесу 

не можна вести мову про поліпшення кримінальних процесуальних норм, адже 

власне їх динаміка заважатиме поновленню прав людини, що були порушені 

внаслідок вчинення кримінального правопорушення. 

Отже, питання про необхідність внесення змін та доповнень до 

кримінального процесуального закону слід вирішувати з урахуванням правової 

регламентації прав людини. 

Забезпечення прав, свобод і законних інтересів людини у кримінальному 

процесі визначається не лише стабільністю кримінальних процесуальних норм, 

а й їх змістовною узгодженістю. 
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Норми кримінального процесуального законодавства не завжди 

узгоджуються між собою. Це, насамперед, стосується Конституції та 

кримінального процесуального закону, останнього та ратифікованих 

міжнародно-правових актів. Крім того, є суперечності між окремими законами, 

у тому числі кодифікованими. 

Вирішенню зазначеної проблеми під час правозастосування сприятиме 

встановлена ієрархія актів кримінального процесуального законодавства, 

визначення якої є вкрай актуальним і важливим на сьогодні. 

У правозастосовній практиці нерідко трапляються ситуації, коли норми 

одного акта кримінального процесуального законодавства суперечать нормам 

іншого. У такому випадку правозастосовник опиняється перед вибором 

конкретної норми кримінального процесуального законодавства. Правильний 

вибір норми останнього обумовлюється знаннями щодо ієрархії джерел 

кримінального процесуального законодавства. Зупинимося на цьому питанні 

докладніше. 

Г. Кельзен обґрунтував ієрархію норм права, у якій найвищий щабель 

відведений конституційним нормам, нижче знаходяться міжнародно-правові 

норми, після яких стоять норми законів, а останнє місце належить підзаконним 

нормам права [87, с. 38]. Звідси випливає така ієрархія джерел кримінального 

процесуального законодавства України: 1) Конституція України; 2) 

міжнародно-правові акти, що ратифіковані Україною; 3) КПК та інші закони 

України; 4) підзаконні нормативно-правові акти. 

Наведена ієрархія джерел кримінального процесуального законодавства 

України нормативно підтверджується такими положеннями: 

– Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші 

нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні 

відповідати їй (ч. 1 ст. 8 Конституції України) [156]; 

– укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, 

можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України (ч. 2 ст. 

9 Конституції України) [156]; 
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– якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в 

установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у 

відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила 

міжнародного договору (ч. 2 ст. 19 ЗУ «Про міжнародні договори 

України») [341]; 

– у разі якщо норми КПК суперечать міжнародному договору, згода на 

обов’язковість якого надана Верховною Радою України, застосовуються 

положення відповідного міжнародного договору України (ч. 4 ст. 9 КПК) [175]; 

– нормативно-правові акти будь-якого державного чи іншого органу (акти 

Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови і 

розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи рішення Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим, акти органів місцевого самоврядування, накази 

та інструкції міністерств і відомств, накази керівників підприємств, установ та 

організацій тощо) підлягають оцінці на відповідність як Конституції, так і 

закону (п. 5 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про застосування 

Конституції України при здійсненні правосуддя») [339]. 

Положеннями ст.ст. 7, 8 проекту Закону «Про нормативно-правові акти» 

передбачено таку саму ієрархію правових актів: 1) Конституція України; 2) 

міжнародні договори України; 3) закони України; 4) підзаконні нормативно-

правові акти [344]. 

Ієрархія джерел кримінального процесуального законодавства 

підтримується також у теорії кримінального процесу [160]. 

Не висловлюючи поки власної точки зору щодо наведеної ієрархії джерел 

кримінального процесуального права, акцентуємо увагу на ймовірності 

існування «горизонтальної» ієрархії правових актів кримінального 

процесуального законодавства України
1
. Йдеться про ієрархію актів 

кримінального процесуального законодавства, що знаходяться на одному щаблі 

                                                           
1
 Термін «горизонтальна» ієрархія норм права запозичений з праці Л. В. Головка 

«Место кодекса в системе источников уголовно-процессуального права» [87]. 
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у вертикальній ієрархії
1
. Наприклад, ієрархія міжнародно-правових актів, що 

ратифіковані Україною, ієрархія законів, ієрархія підзаконних актів. 

Правостановище горизонтальної ієрархії в системі нормативно-правових 

актів стисло можна сформулювати як «пріоритет кодифікованого акта», або 

«пріоритет галузевого кодифікованого акта», що має особливе значення для 

подолання колізій у кримінальному судочинстві. Його суть полягає в наданні 

особливого значення саме КПК при вирішенні колізій у кримінальному 

судочинстві як акту, який є «основним законом» галузі [135, с. 27]. 

Розглядаючи це питання, необхідно навести нормативні положення ч. 3 ст. 

9 КПК, де зазначено, що закони та інші нормативно-правові акти України, 

положення яких стосуються кримінального провадження, повинні відповідати 

КПК. При здійсненні кримінального провадження не може застосовуватися 

закон, який суперечить КПК [175]. Аналіз наведеної норми свідчить про те, що 

упорядники КПК вже нормативно закріпили горизонтальну ієрархію законів 

щодо правового регулювання кримінального провадження. Така ієрархія 

передбачає привалювання КПК над іншими законами, у тому числі 

кодифікованими. 

Правове регулювання горизонтальної ієрархії законів щодо кримінального 

провадження може породжувати велику кількість питань у представників теорії 

права та, зокрема, кримінальної процесуальної теорії. Не прогнозуючи можливі 

питання та відповіді на них, пропонуємо звернутися до аналогічних норм КПК 

Російської Федерації (далі – КПК РФ), їх оцінки Конституційним Судом 

Російської Федерації (далі – Конституційний Суд РФ) та представниками 

російської процесуальної теорії. 

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 7 КПК РФ суд, прокурор, слідчий, орган дізнання і 

дізнавач не вправі застосовувати федеральний закон, який суперечить КПК РФ. 

У разі встановлення під час провадження у кримінальній справі невідповідності 

                                                           
1
 Ієрархія актів законодавства є завжди вертикальною. Умовне використання цього 

терміна обумовлено вживанням у тексті статті протилежного терміна «горизонтальна 

ієрархія». 
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положень федерального закону або іншого нормативного акту положенням 

КПК РФ суд приймає рішення відповідно до норм останнього [477]. 

Наведені положення КПК РФ від 29 червня 2004 року розглядалися 

Конституційним Судом РФ у справі щодо перевірки конституційності окремих 

положень статей 7, 15, 107, 234 і 450 КПК РФ у зв’язку з запитом групи 

депутатів Державної Думи [328]. Прийнявши рішення про конституційність ч.ч. 

1, 2 ст. 7 КПК РФ, Конституційний Суд РФ не залишив поза увагою питання 

щодо ієрархії однакових за юридичною силою нормативно-правових актів. 

Конституційний Суд РФ зазначив, що відповідно до положень Конституції 

РФ Кримінально-процесуальний кодекс РФ як звичайний федеральний закон не 

має пріоритету перед іншими федеральними законами [328]. Щодо 

федеральних законів як актів однакової юридичної сили застосовується правило 

«lex posterior derogat priori» («наступний закон скасовує попередні»). Разом з 

тим Конституційний Суд РФ вказав, що незалежно від часу прийняття 

пріоритетними визнаються норми того закону, який спеціально призначений 

для регулювання відповідних відносин [328]. 

Тому федеральний законодавець в цілях реалізації конституційних 

принципів правової держави, рівності та єдиного режиму законності, 

забезпечення державного захисту прав і свобод людини і громадянина в сфері 

кримінальної юстиції, кодифікуючи норми, що регулюють провадження у 

кримінальних справах, вправі встановити пріоритет Кримінально-

процесуального кодексу РФ перед іншими федеральними законами в 

регулюванні кримінально-процесуальних відносин [328]. Проте пріоритет 

Кримінально-процесуального кодексу РФ перед іншими звичайними законами 

не є безумовним, а обмежений рамками спеціального предмету регулювання, 

яким є порядок кримінального провадження, тобто провадження (досудового і 

судового) у кримінальних справах на території РФ [328]. 

Л. В. Головко, проаналізувавши вищезазначені положення КПК РФ та 

рішення Конституційного Суду РФ, вивів гіпотезу про появу особливої 

горизонтальної ієрархії норм кримінально-процесуального законодавства, яку 
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можна умовно назвати «шаховим порядком нормативного регулювання» [87, 

с. 39]. Професор пропонує весь обсяг утілених у правову форму суспільних 

відносин уявити у вигляді «шахової дошки», де кожна клітина відповідає 

певним «відносинам». Коли ми знаходимося у клітині «кримінально-

процесуальних відносин», КПК в системі джерел права набуває особливої 

юридичної сили, поступаючись лише Конституції і міжнародно-правовим 

нормам та переважаючи всі інші закони. Але у разі нашого переміщення на 

іншу «клітину», якій відповідають інші «відносини» (цивільні, трудові тощо), 

КПК перетворюється на звичайний закон, а його місце на вершині піраміди 

законів займає інший кодекс (Цивільний, Трудовий тощо), якщо «відносини» 

кодифіковані, або інший закон, якщо вони не кодифіковані [87, с. 39–40]
1
. 

Разом з тим Л. В. Головко пише, що під час ретельного розгляду вказана 

конструкція є неспроможною як з теоретичної, так і з практичної точок 

зору [87, с. 40]. Вчений наводить такі аргументи: 1) суспільні відносини, що є 

основою правового регулювання, не можна уявити у вигляді суворо 

розкресленої на окремі клітини «шахової дошки»; 2) обсяг і межі предмету 

правового регулювання КПК не співпадають з обсягом і межами суспільних 

відносин, що пов’язані з кримінальним провадженням; 3) неможливість 

виокремлення загального та спеціального предмету правового регулювання; 4) 

неврахування сучасним законодавцем змісту і значення інституту кодифікації 

як такого [87, с. 40–45]. 

Ми погоджуємося з позицією щодо неспроможності конструкції 

«шахового порядку нормативного регулювання», якщо предмет кримінального 

процесуального регулювання ототожнювати з суспільними відносинами, що 

стосуються (можуть стосуватися) кримінального судочинства. 
                                                           

1
 Прибічники такої позиції є серед українських вчених, які вважають, що коли норми 

законів «Про судоустрій і статус суддів», «Про прокуратуру», «Про Службу безпеки 

України», «Про міліцію», «Про Державну прикордонну службу України», «Про державну 

податкову службу в Україні», «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», «Про оперативно-

розшукову діяльність», «Про судову експертизу», «Про порядок відшкодування шкоди, 

завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, 

прокуратури і суду», «Про державну таємницю» тощо суперечать нормам КПК, пріоритет 

останніх є безумовним у правозастосуванні [112, с. 3; 176, с. 15]. 
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Але предметом правового регулювання у кримінальному процесі є не лише 

кримінальні процесуальні відносини і кримінальна процесуальна діяльність. 

Змістом предмету кримінального процесуального регулювання охоплюються 

також права і законні інтереси людини
1
. Причому останні у ієрархії складових 

предмету правового регулювання у кримінальному процесі знаходяться вище за 

кримінальні процесуальні відносини та кримінальну процесуальну діяльність. 

Це випливає з того, що права і законні інтереси людини визначають реалізацію 

кримінальних процесуальних відносин та здійснення кримінальної 

процесуальної діяльності, адже відносини виникають, а діяльність здійснюється 

лише з метою задоволення прав і законних інтересів. 

Отже, права і законні інтереси людини як головна складова предмету 

кримінального процесуального регулювання мають обумовлювати 

горизонтальну ієрархію актів кримінального процесуального законодавства. 

Іншими словами, ієрархія однакових за юридичною силою актів кримінального 

процесуального законодавства повинна визначатися обсягом прав і законних 

інтересів, що закріплюються у таких актах. Чим більший обсяг прав і законних 

інтересів людини регулюється кримінальним процесуальним актом, тим вищу 

ланку займає останній в горизонтальній ієрархії актів кримінального 

процесуального законодавства. 

Обсяг регламентованих прав і законних інтересів людини як критерій 

визначення горизонтальної ієрархії актів кримінального процесуального 

законодавства має бути використаний також щодо вертикальної ієрархії актів 

останнього
2
. Підґрунтям для такого твердження є положення ст.ст. 3, 8 

Конституції України, відповідно до змісту яких: 1) людина, її життя і здоров’я, 

честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю; 2) права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст 

і спрямованість діяльності держави; 3) утвердження і забезпечення прав і 

                                                           
1
 Обґрунтування включення прав і законних інтересів людини до змісту предмету 

правового регулювання нами було здійснено у попередніх підрозділах дисертації. 
2
 Не є винятком інші галузі права України, ієрархію (вертикальну, горизонтальну) 

правових актів яких мають визначати права і законні інтереси людини. 
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свобод людини є головним обов’язком держави; 4) в Україні визнається і діє 

принцип верховенства права [156]. 

Правильність нашої точки зору також підтверджується доктринальним 

тлумаченням ст. 1 КПК, що здійснене академіком НАПрНУ, доктором 

юридичних наук, професором В. Т. Нором. Останній слушно зазначає, що 

пріоритетним, зокрема, слід визнавати закон, норми якого містять додаткові 

гарантії прав і законних інтересів осіб, які вступають у кримінальні 

процесуальні відносини, або передбачають більш широкий обсяг прав і 

свобод [176, с. 15]. 

Не можна не погодитися з професором у тому, що пріоритет акта 

кримінального процесуального законодавства визначається не лише обсягом 

врегульованих прав і свобод людини, а й регламентацією додаткових гарантій 

реалізації останніх. Тобто значення має не лише обсяг, а й можливості особи за 

допомогою врегульованих прав і свобод впливати на здійснення кримінального 

процесу. 

На перший погляд, зроблені висновки щодо визначення горизонтальної та 

вертикальної ієрархій актів кримінального процесуального законодавства є 

повними, об’єктивними та обґрунтованими. Вони узгоджуються з сучасними 

тенденціями гуманізації, демократизації та антропологізації кримінального 

процесуального законодавства України та доктринальним тлумаченням КПК. 

Однак більш глибокий аналіз проблеми свідчить про те, що отримані 

результати не є релевантними для практичного використання у кримінальному 

процесі. І ось чому. 

Розумова діяльність правозастосовника з визначення співвідношення 

обсягів прав і законних інтересів людини, що регулюються актами 

кримінального процесуального законодавства, ускладнюватиметься у зв’язку з 

їх різноманітністю, що не виключає протилежну спрямованість таких прав і 

законних інтересів. 

Залежно від акта кримінального процесуального законодавства, що 

регулює права і законні інтереси людини, останні можна поділити на: 1) 
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конституційні; 2) міжнародні (конвенційні); 3) суто процесуальні; 4) 

загальноправові. Всі перераховані види прав і законних інтересів людини 

можна умовно назвати кримінальними процесуальними, оскільки вони 

стосуються кримінального судочинства. 

Така класифікація кримінальних процесуальних прав людини і законних 

інтересів характеризує кримінальне судочинство з зовнішньої сторони. 

Залежно від виду потреб людини кримінальні процесуальні права можна 

диференціювати на: 1) кримінальні процесуальні права і законні інтереси, що 

обумовлені потребою людини у безпеці (потерпілий); 2) кримінальні 

процесуальні права і законні інтереси, що виходять з потреби людини у свободі 

(підозрюваний, обвинувачений). Вказані кримінальні процесуальні права і 

законні інтереси конфліктують між собою та характеризують кримінальний 

процес з внутрішньої сторони. 

Конфлікт кримінальних процесуальних прав і законних інтересів людини 

унеможливлює об’єктивне використання останніх як критерію для визначення 

ієрархії актів кримінального процесуального законодавства. Збільшення обсягу 

кримінальних процесуальних прав і законних інтересів, що зумовлені потребою 

людини у безпеці, звузить обсяг прав і законних інтересів, що випливають з 

потреби людини у свободі. І навпаки. 

Тому ієрархію актів кримінального процесуального законодавства 

необхідно визначати з урахуванням знайдення балансу двох потреб людини, що 

зумовлюють кримінальні процесуальні права та законні інтереси сторін 

кримінального провадження, потерпілого. Справедливе співставлення таких 

прав і законних інтересів має бути критерієм побудови ієрархії кримінальних 

процесуальних правових актів. 

Завдання щодо знайдення та унормування «золотої середини» між 

конфліктуючими кримінальними процесуальними правами і законними 

інтересами людини покладається на законодавчий орган держави. Останній не 

лише закріплює нові кримінальні процесуальні права і законні інтереси 

людини, а й систематизує їх шляхом кодифікації. Тому є цілком логічним, що 
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законодавцями РФ та України у КПК визначено горизонтальну ієрархію актів 

кримінального процесуального законодавства. 

Крім того, вирішення питання про ієрархію актів кримінального 

процесуального законодавства не є системним і стосується усіх кримінальних 

проваджень. А здатність врегульованих кримінальним процесуальним актом 

прав і свобод впливати на реалізацію кримінального процесу можна побачити 

лише стосовно конкретної ситуації кримінального провадження. Як приклад 

можна навести зміст будь-якого рішення Європейського суду з прав людини, у 

якому він оцінює норми національного кримінального процесуального 

законодавства щодо гарантій реалізації («здатності») конвенційних прав і 

свобод людини у конкретному кримінальному провадженні. 

Таким чином, ієрархія актів кримінального процесуального законодавства 

залежить від конкретної ситуації провадження і «сили» впливу на неї 

«конкуруючих» прав і законних інтересів, тобто окремих прав і законних 

інтересів або їхньої системи, врегульованих у різних актах кримінального 

процесуального законодавства. 

 

2.5. Предмет і режим правового регулювання у кримінальному процесі 

 

Дослідження проблем правового регулювання зазвичай охоплюють такі 

його категорії як предмет, методи, способи, засоби, типи і механізм, що можуть 

аналізуватися під кутом зору різних галузей права. Кожна з наведених 

категорій характеризує лише окремий аспект юридичного регулювання галузі 

права. Це обмежує можливість здійснення комплексного дослідження 

конкретної галузі у межах окремо взятої категорії правового регулювання. 

Подолання цього обмеження здійснюється через обґрунтування 

використання нових комплексних категорій правового регулювання, однією з 

яких є режим правового регулювання. Останній у юридичній літературі 

визнається самостійною правовою категорією, зміст якої не поглинається 

іншими, близькими за змістом правовими поняттями і конструкціями: 
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«механізм правового регулювання», «інститут права», «юридичний статус 

об’єкта», «правове становище суб’єкта» тощо [411, с. 10–11]. Правовий режим 

– це більш високий ступінь власне правового регулювання [504, с. 138]. Тому 

дослідження режиму правового регулювання є актуальним питанням на 

сьогодні для подальшого розвитку галузей права. Не є винятком і режим 

кримінального процесуального регулювання. 

У теорії кримінального процесу нам не вдалося знайти спеціальних 

досліджень, що присвячені режиму кримінального процесуального 

регулювання
1
. Разом з тим у навчальній літературі зустрічається згадка про це. 

Так, у підручнику з кримінального процесу 2013 року зазначено, що поняттям 

«режим галузевого правового регулювання» охоплюється, поряд з особливим 

методом і способом, також і специфіка системи принципів галузі й інші 

властивості типу правового регулювання [172, с. 30]. Кримінальне 

процесуальне право є фундаментальною (профілюючою) галуззю права, тому 

що містить вихідний правовий матеріал, який потім так чи інакше 

використовується при формуванні правових режимів інших галузей права і 

вичерпно концентрує генеральні юридичні режими, галузеві методи правового 

регулювання [172, с. 30]. 

Багато уваги режиму правового регулювання приділено в теоретико-

правовій літературі. Так, С. С. Алєксєєв вказує, що під юридичним режимом 

слід розуміти особливу, цілісну систему регулятивного впливу, що 

характеризується специфічними прийомами регулювання – особливим 

порядком виникнення і формування змісту прав і обов’язків, їх здійснення, 

специфікою санкцій, способів їх реалізації, а також дією єдиних принципів, 

загальних положень, що поширюються на певну сукупність норм [7, с. 245]. 

Вчений акцентує увагу на тому, що основними рисами юридичного режиму 

                                                           
1
 Досліджуючи строки у кримінальному процесі, С. Б. Фомін згадує про процесуальний 

режим, що виключав би незаконне і необґрунтоване обмеження прав і свобод громадян, 

залучених до сфери кримінального судочинства [490, с. 135]. 
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певної галузі права є специфічний метод і механізм правового регулювання, що 

обумовлюються предметом правового регулювання [7, с. 246–247]. 

Е. Ф. Шамсунова правовий режим у широкому сенсі визначає як 

особливий порядок законодавчого врегулювання діяльності, дій або поведінки 

фізичних і юридичних осіб у різних сферах суспільних відносин або на певних 

об’єктах, що охоплює встановлення механізму забезпечення фактичної 

реалізації системи дозволів, стимулів, нормативів, гарантій, заборон, обмежень, 

зобов’язань, а також їх компетентне виконання і застосування заходів примусу 

та притягнення винних осіб до відповідальності [504, с. 8]. 

А. П. Лиманська погоджується, що правовий режим – це встановлений 

нормативними правовими актами порядок правового регулювання, який на 

основі оптимального сполучення юридичних засобів обмежувального або 

стимулюючого характеру слугує суб’єктам суспільних відносин для 

безперешкодної реалізації ними своїх прав і законних інтересів [192, с. 16]. 

О. Ф. Скакун визначає режим правового регулювання (правовий режим) як 

правову форму правовідносин у певній сфері суспільного життя, що вміщує 

комплекс правових засобів, якими забезпечується відповідний порядок 

розвитку цих відносин у часі й просторі, а також визначається напрям 

правового регулювання [432, с. 293]. 

О. В. Малько та А. В. Косак зазначають, що поняттям «правовий режим» 

визначається особливість юридичного регулювання певної сфери суспільних 

відносин за допомогою різних юридичних засобів. Як правило, різні сфери 

соціальних зв’язків потребують різного поєднання способів, методів, типів 

правового регулювання [330, с. 21]. 

М. В. Цвік і О. В. Петришин під правовим режимом розуміють певний 

порядок правового регулювання, який забезпечується через особливе 

поєднання залучених для його здійснення способів, методів та типів правового 

регулювання [119, с. 217]. 

В. Б. Ісаковим була сформульована ідея про те, що кожній галузі права 

притаманний свій специфічний режим регулювання, у якому концентрується 
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своєрідність галузі, що дістає вияв не лише у галузевому методі, а й в 

особливому соціальному статусі відносин, що становлять предмет правового 

регулювання [297, с. 40]. 

На галузевому рівні режим регулювання також визначається через 

сукупність правових прийомів та способів. Так, Н. В. Генріх досліджуючи 

предмет і метод кримінального права, пише, що методом кримінально-

правового регулювання слід визнати обумовлену предметом і цілями 

кримінального права унікальну, таку, що не повторюється у інших галузях 

права, комбінацію загальноправових прийомів і способів регулювання, що 

включає державні дозволи, зобов’язання та заборони, що накладаються у 

нормах кримінального права на учасників кримінально-правового відношення і 

відображають режим кримінально-правового регулювання [77]. 

Аналіз наведених точок зору вчених свідчить про те, що режим правового 

регулювання є складною збірною категорією, що включає предмет, методи, 

способи, засоби, типи і механізм регулювання. Причому зазначені елементи 

розглядаються у тісному взаємозв’язку між собою, і це дозволяє розглядати 

правове регулювання окремої галузі права як єдине явище. 

Такий висновок є релевантним щодо кримінальної процесуальної галузі 

права, режим регулювання якої також включає предмет, метод, способи, 

засоби, типи і механізм, що тісно взаємопов’язані між собою. 

Разом з тим, якщо традиційно підходити до змісту предмету 

кримінального процесуального регулювання (кримінальні процесуальні 

відносини), то категорія режиму процесуального регулювання втрачає 

юридичну визначеність. Це обумовлюється досить абстрактним змістом 

кримінальних процесуальних відносин, на регулювання яких спрямовані 

юридичні прийоми, способи, засоби і механізми. 

Справедливо зауважує П. П. Богуцький, що суспільні відносини як 

предмет правового регулювання позбавлені юридичного змісту, а тому не 

можуть бути домінантою у вирішенні внутрішніх правових проблем [44, с. 27]. 

У зв’язку з цим ученим на підставі інституціонально-функціональної 
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характеристики системи права обґрунтовується висновок про визнання мети 

правового регулювання невід’ємним елементом у складі режиму правового 

регулювання [43, с. 6–7]. 

Такої самої позиції дотримується І. С. Барзілова, яка пише, що складовими 

компонентами правового режиму є, насамперед, цілі правового регулювання 

певних видів суспільних відносин, що пов’язані зі створенням ідеальної моделі, 

передбаченням у свідомості результату, на досягнення якого спрямовані дії 

суб’єктів [330, с. 36]. 

Аналогічну функціональну характеристику права з урахуванням мети 

правового регулювання застосовують Г. С. Бєляєва, М. І. Матузов і О. В. 

Малько. Останні двоє правовий режим визначають як особливий порядок 

регулювання, що дістає вияв у певному сполученні юридичних засобів, що 

створює бажаний соціальний стан і конкретний ступінь сприятливості або 

несприятливості для задоволення інтересів суб’єктів права [420, с. 12]. 

Г. С. Бєляєва зазначає, що правовий режим можна визначити як особливий 

порядок правового регулювання суспільних відносин, який ґрунтується на 

певному сполученні правових засобів і способів правового регулювання, 

гарантій і принципів, спрямований шляхом створення сприятливих 

(несприятливих) умов для задоволення інтересів суб’єктів права на досягнення 

оптимального соціального порядку [41, с. 25]. 

На думку О. С. Родіонова, правовий режим використовує механізм 

правового регулювання для досягнення своїх цілей і наповнює його 

конкретним змістом. Механізм правового регулювання – лише модель, схема, 

форма, у яку «одягається» правовий режим, у той час як в останньому 

важливішим є не стільки послідовність операцій, скільки сутнісний аспект [411, 

с. 32]. 

В. Л. Кулапов зазначає, що правовий режим акумулює і систематизує 

комплекси юридичних засобів (стимулів, обмежень, заборон, гарантій, 

нормативів тощо) щодо певних суб’єктів та об’єктів дійсності забезпечуючи 

досягнення на підставі сформованих мотивів поведінки спеціальних цілей. 
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Ключовим елементом, що визначає специфіку режиму, може бути домінуючий 

правовий засіб або комплекс засобів, що виконують вирішальну роль для 

досягнення бажаного стану суспільних відносин [180, с. 336]. 

Схожої позиції дотримуються В. Б. Романовська та В. В. Пужаєв, які 

зазначають, що правові режими не обмежуються простою сукупністю 

(комплексом) юридичних засобів або яким-небудь комплексним правовим 

засобом – їх функціонал значно багатший, а сфери застосування значно ширші. 

Крім, власне, юридичних засобів різного рівня організації (у різних 

сполученнях та варіаціях), до структури правового режиму належать також 

гарантії реалізації вимог режиму і відповідальність за порушення цих вимог, 

суб’єкти і об’єкти права і способи їх взаємного зв’язку, принципи права, цілі й 

способи правового регулювання [419, с. 179–180]. 

Саме мета кримінального процесуального регулювання вносить 

визначеність у зміст механізму кримінального процесуального регулювання. 

Виходячи з бажаного результату процесуального регулювання, тобто його 

мети, підшукуються правові інструменти регулювання кримінальних 

процесуальних відносин. Залежно від досягнення такого результату режим 

правового регулювання в кримінальному процесі може бути сприятливим або 

несприятливим. 

Для аргументованої відповіді на питання, якою є мета кримінального 

процесуального (іншого галузевого) регулювання, необхідно вказати на ст. 3 

Конституції України, яка встановлює, що права і свободи людини і їх гарантії 

визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а утвердження і 

забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави [156]. 

Аналіз цієї норми безперечно свідчить про те, що метою правового 

регулювання, у тому числі кримінального процесуального, є реалізація прав і 

свобод людини. 

Якщо результатом кримінального процесуального регулювання є 

реалізація прав і свобод учасників кримінального судочинства, то режим 

кримінального процесуального регулювання є сприятливим. У такому випадку 
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можна вести мову про об’єднання предмету, методів, способів, засобів, типів і 

механізмів правового регулювання єдиною метою – забезпеченням прав і 

свобод. 

Несприятливий режим кримінального процесуального регулювання 

характеризується отриманням результату у вигляді неможливості реалізації 

прав і свобод учасників кримінального судочинства. Це обумовлюється 

неузгодженістю мети з предметом, методами, способами, засобами, типами і 

механізмом юридичного регулювання. 

Вказаний висновок підтверджується даними емпіричних досліджень. 

78,5% опитаних вчених-процесуалістів визнали доцільність диференціації 

режиму кримінального процесуального регулювання на сприятливий та 

несприятливий залежно від забезпечення реалізації прав, свобод і законних 

інтересів людини (див. Додаток Б). 

З урахуванням співвідношення змісту рішень ЄСПЛ щодо України [383; 

384; 389; 398; 399; 404] та змісту чинного кримінального процесуального 

законодавства у частині правової регламентації початку досудового 

розслідування, реалізації права на захист від первісного кримінального 

переслідування (обвинувачення), підстав затримання, обрання запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою та продовження строку останнього під 

час досудового розслідування та судового провадження можна констатувати, 

що в цілому режим кримінального процесуального регулювання в Україні є не 

зовсім сприятливим. 

Однією з причин такого стану, на наш погляд, є незв’язаність (різниця) 

складових його елементів, зокрема мети і предмету кримінального 

процесуального регулювання. Якщо останнім є кримінальні процесуальні 

відносини і кримінальна процесуальна діяльність [172, с. 28; 447, с. 44–45], то 

метою процесуального регулювання – створення сприятливих умов для 

реалізації прав і свобод людини. Такий різний зміст мети і предмету 

кримінального процесуального регулювання не сприяє ефективному добору і 



225 

застосуванню методів, способів, засобів, типів і механізмів юридичного 

регулювання. 

Для зміни режиму кримінального процесуального регулювання з 

несприятливого на сприятливий необхідно предмет кримінального 

процесуального регулювання привести у відповідність з метою правового 

регулювання. Такий варіант узгодженості обумовлюється пріоритетністю мети 

кримінального процесуального регулювання, що зумовлена наведеними вище 

нормами Основного Закону. 

Виходячи з мети кримінального процесуального регулювання доцільно 

насамперед регулювати саме права учасників кримінального судочинства і 

інших осіб, які залучені до цієї сфери. Тобто норми кримінального 

процесуального права повинні закріплювати права і свободи людини, а також 

гарантії їх реалізації. 

Це не означає, що із предмету кримінального процесуального регулювання 

мають бути виключені такі елементи, як кримінальна процесуальна діяльність і 

кримінальні процесуальні відносини. Останні, безперечно, регулюються 

кримінальним процесуальним законодавством, тому що кримінальний процес є 

сукупністю процесуальних дій, учасники яких взаємодіють між собою. 

Разом з тим кримінальна процесуальна діяльність і кримінальні 

процесуальні відносини завжди здійснюються для захисту порушених 

(ймовірно порушених) прав людини, регламентованих кримінальним законом 

(кримінальні права). І під час кримінального процесу (діяльності, відносин) 

можуть істотно обмежуватися (а часом порушуватися) права його учасників 

(далі – процесуальні права), що обумовлює необхідність їх охорони. Тому 

кримінальна процесуальна діяльність і кримінальні процесуальні відносини 

повинні мати другорядне, точніше – забезпечувальне, значення щодо прав і 

свобод людини у змісті предмету кримінального процесуального регулювання. 

Така ієрархія елементів предмету кримінального процесуального 

регулювання буде повністю відповідати меті правового регулювання у 

кримінальному процесі і забезпечувати сприятливий режим кримінального 
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процесуального регулювання. Адже методи, способи, засоби, типи і механізм 

кримінального процесуального регулювання будуть спрямовані насамперед на 

регулювання прав і свобод учасників судочинства, а вже потім – на 

кримінальну процесуальну діяльність і кримінальні процесуальні відносини
1
. 

Для ілюстрації сприятливого режиму кримінального процесуального 

регулювання можна навести положення ч. 4 ст. 28 КПК України, відповідно до 

яких кримінальне провадження щодо особи, яка тримається під вартою, а також 

неповнолітньої особи має бути здійснено невідкладно і розглянуто в суді 

першочергово [175]. Зміст цієї норми свідчить про пріоритет прав осіб, які 

тримаються під вартою, неповнолітніх над правами інших осіб під час 

здійснення кримінальної процесуальної діяльності. Режим здійснення останньої 

змінюється у зв’язку з обмеженням прав таких категорій осіб, як заарештовані 

та неповнолітні. 

Узагальнюючи вищезазначене, слід погодитися з Е. Ф. Шамсуновою, яка 

зазначає, що початком формування системного підходу, що характеризує якість 

правового регулювання, може слугувати концепція «правового режиму» [504, 

с. 4]. Правовий режим кримінального процесуального регулювання є 

показником якості правової регламентації кримінальних процесуальних 

відносин і кримінальної процесуальної діяльності. Показником високої якості 

кримінального процесуального регулювання є сприятливий режим, низької – 

несприятливий режим. 

Оцінити якість (ефективність)
2
 кримінального процесуального 

регулювання можна через таку його категорію, як режим правового 

                                                           
1
 Пов’язуючи режим правового регулювання з людиною, її правами, свободами 

ізаконними інтересами ми неможемо не визнати правильність позиції Д. М. Бахраха, який 

зазначає, що до правотворення, правозастосування, до вивчення права, тобто до 

юриспруденції можливий статутний підхід, підхід з точки зору суб’єкта. До юриспруденції є 

також корисним і режимний підхід, систематизація норм за ознакою об’єкта [36, с. 308]. 

Таким об’єктом на певному етапі кримінального провадження може виступати кримінальна 

процесуальна діяльність та кримінальні процесуальні відносини, система та структура яких 

також потребує догматичного (за відсутності суб’єктивного чинника) дослідження, про яке 

ми зазначали у підрозділі 1.1 дисертації.  
2
 Тут ми погоджуємося з О. М. Ларіним, який вважав, що «під ефективністю 

розуміється якість діяльності, її продуктивний характер» [189, с. 106]. На думку автора, «… 
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регулювання, оскільки зміст останньої охоплює мету правового регулювання. Її 

досягнення шляхом реалізації засобів, способів, типів та механізму 

кримінального процесуального регулювання свідчить про високу ефективність 

правового регулювання у кримінальному процесі. А неотримання бажаного 

результату є підтвердженням низької ефективності кримінального 

процесуального регулювання. 

Тому ми не можемо не погодитися з О. С. Родіоновим, який зазначає, що 

значний внесок у справу підвищення ефективності правового впливу робить 

грамотне і одноманітне застосування специфічної конструкції «правовий 

режим», що безпосередньо пов’язано з якістю і правотворчої (чітке позначення 

цілей регулювання і способів їх досягнення), і правозастосовної (точне 

з’ясування цілей, що поставлені законодавцем, і адекватне використання 

способів, що ним надані) діяльності [411, с. 13]. 

Видається, що на цьому етапі дослідження нам вдалося проілюструвати 

зв’язок між змістом мети, предмету кримінального процесуального 

регулювання і видом режиму правового регулювання і довести, що залежно від 

ієрархії елементів предмету регулювання кримінальний процесуальний режим 

регулювання може бути сприятливим або несприятливим. 

Утім, цей висновок може виглядати досить суперечливим через різницю в 

правах і свободах людини, що підлягають реалізації, а відтак – регулюванню. З 

одного боку, необхідно захищати порушені кримінальні права, з іншого – 

охороняти процесуальні права. Вказані права однаково високо оцінюються 

людиною, тому що виходять з її двох основоположних природних потреб – 

безпеки і свободи. 

Якщо у змісті предмету кримінального процесуального регулювання 

пріоритет буде надаватися кримінальним правам, то режим правового 

регулювання у кримінальному процесі може бути несприятливим для реалізації 

процесуальних прав, адже методи, способи, засоби і механізм кримінального 

                                                                                                                                                                                                 

ефективність виражається співвідношенням наміченої мети (ідеї, плану) і мети, що досягнута 

(результату)» [190, с. 83]. 
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процесуального регулювання будуть спрямовані переважно на реалізацію 

кримінальних, а не процесуальних прав. І навпаки, пріоритет процесуальних 

прав над кримінальними правами у предметі процесуального регулювання буде 

сприяти несприятливому кримінальному процесуальному режиму реалізації 

кримінальних прав
1
. 

Виокремлення і подальше дослідження таких видів режимів кримінального 

процесуального регулювання може бути корисним для оцінки якості 

кримінального процесуального законодавства щодо сприяння реалізації певних 

прав людини у кримінальному процесі. Результати оцінювання можуть бути 

використані для коригування кримінальних процесуальних норм на користь 

людини. 

Сприятливість кримінального процесуального режиму в цілому для 

людини залежить від балансу кримінальних і процесуальних прав у змісті 

предмету правового регулювання у кримінальному процесі. Рівномірно 

забезпечуючи реалізацію як кримінальних, так і процесуальних прав, методи, 

способи, засоби, типи і механізм кримінального процесуального регулювання 

будуть сприяти і стороні обвинувачення, і стороні захисту під час здійснення 

кримінального судочинства. 

Тому не можна не погодитись з поширеною у процесуальній теорії 

позицією про те, що режимом, який є найбільш сприятливим для реалізації 

гарантій гуманного ставлення до всіх учасників кримінального провадження, 

створення реальних механізмів охорони та захисту їхніх прав, свобод і 

законних інтересів, а також інтересів суспільства і держави, є змагальність [413, 

с. 114]
2
. 

                                                           
1
 У цьому контексті ми не можемо не погодитися з висловлюваною у правовій теорії 

позицією про те, що головною метою обмеження прав і свобод громадян в умовах особливих 

правових режимів є досягнення «загальних інтересів» як багатоаспектного поняття, що 

ґрунтується на оптимальному балансі інтересів особи, суспільства и держави [329, с. 114]. 
2
 Гарантіями змагального режиму можна визнати гарантії змагального методу, що 

виокремлені Л. М. Лобойком. Останній до числа загальних процесуальних гарантій 

реалізації змагального методу відносить : панівне становище суду; рівність прав сторін і 

підтримання судом рівного становища сторін протягом всього часу провадження у 

кримінальній справі; можливість потерпілого і обвинуваченого скористатися допомогою 
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Кримінальний процесуальний режим змагальності в Україні є 

недосконалим, оскільки норми кримінального процесуального законодавства не 

сприяють рівноправності і змагальності сторін кримінального провадження. 

Так: 

1. Положення КПК не передбачають судового контролю за дотриманням 

прав сторони захисту (підозрюваного), що піддається примусовому 

освідуванню. Норми ст. 241 КПК уповноважують сторону обвинувачення 

(прокурора) самостійно приймати рішення про примусове освідування, 

проведення якого є обмеженням права сторони захисту (підозрюваного) на 

особисту недоторканність. 

2. Норми § 4 глави 24 КПК уповноважують сторону обвинувачення 

(прокурора) самостійно приймати рішення про продовження строків 

кримінального провадження. Внаслідок цього не здійснюється судовий 

контроль за можливим обмеженням права сторони захисту (підозрюваного, а 

потім обвинуваченого) на справедливий судовий розгляд, що передбачає 

проведення кримінального провадження у розумні строки. 

3. Положення ст. 133 КПК сторону обвинувачення (слідчого, прокурора) 

наділяють повноваженнями щодо самостійного прийняття рішення про 

застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як 

виклик підозрюваного. Останній відповідно до п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК 

зобов’язаний прибути за викликом до слідчого, прокурора. Наведені норми 

унеможливлюють реалізацію судового контролю за обмеженням права сторони 

захисту (підозрюваного) на свободу. 

4. Нормативні положення §§ 1, 2 глави 4 КПК лише стороні обвинувачення 

(слідчому, прокурору) надають право на стадії досудового розслідування 

оцінювати докази. Оцінка останніх пов’язана із кваліфікацією зібраних 

відомостей, речей, документів як доказів. Реалізація зазначеного права з 

                                                                                                                                                                                                 

представника і захисника своїх прав; обов’язкова участь сторін під час провадження у справі, 

здійснюваного в суді; право представників сторін обвинувачення і захисту брати участь у 

судових дебатах [203, с. 342–345]. 



230 

обвинувальним ухилом може обмежувати юридичну можливість сторони 

захисту щодо подання до суду доказів (ч. 2 ст. 22 КПК). 

Таким чином, режим кримінального процесуального регулювання в 

Україні є не зовсім сприятливим через неузгодженість мети і предмету 

кримінального процесуального регулювання. Зміна кримінального 

процесуального режиму з несприятливого на сприятливий значною мірою 

залежить від ставлення до прав і свобод людини як до головного елементу 

предмету кримінального процесуального регулювання. 

Вид режиму кримінального процесуального регулювання доцільно 

визначати з урахуванням відмінностей у змісті різних видів прав людини, що 

підлягають реалізації. Сприятливість режиму кримінального процесуального 

регулювання для людини обумовлюється балансом кримінальних і 

процесуальних прав у змісті предмету кримінального процесуального 

регулювання. 

Підбиваючи підсумок дослідження у другому розділі дисертації, слід 

зазначити, що зміст категорій кримінального процесуального регулювання 

залежить від змісту предмету такого регулювання. 

Тому ми не можемо погодитися з С. Д. Міліциним, який пише, що 

досягнення оптимального правового регулювання у кримінальному судочинстві 

більшою мірою пов’язано зі змінами методу, прийомів та способів правового 

регулювання, ніж зі змінами предмету регулювання кримінального 

процесуального права, що переважно залишається незмінним [274, с. 85]. 

Оптимальне кримінальне процесуальне регулювання насамперед 

обумовлює предмет правового регулювання
1
. А вже його зміст визначає засоби, 

методи, типи, режим правового регулювання у кримінальному процесі, тобто 

усю систему кримінального процесуального регулювання. 

 

                                                           
1
 Ми визнаємо справедливість позиції М. О. Лукашева, який пише, що предмет 

правового регулювання є комунікативним критерієм, що об’єднує такі чинники, як інтерес, 

мета, засоби досягнення мети, співвідношення можливостей суб’єктів, значення цінності 

об’єкта, з приводу якого виникають відносини [253, с. 189]. 
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Висновки до розділу 2 

1. Зміна предмету кримінального процесуального регулювання може 

відбуватися як «по горизонталі», так і «по вертикалі». 

У випадку необхідності регламентації «нових» або припинення 

регулювання «застарілих» відносин, діяльності, прав, свобод і законних 

інтересів учасників кримінального провадження слід вести мову про зміни у 

предметі кримінального процесуального регулювання «по горизонталі». Вони 

пов’язуються з швидкими змінами обставин соціального життя, що є релевантні 

кримінальному судочинству. 

Шляхом встановлення ієрархії складових елементів предмету 

кримінального процесуального регулювання (прав, свобод, законних інтересів, 

кримінальних процесуальних відносин та кримінальної процесуальної 

діяльності) відбуваються зміни такого предмету «по вертикалі». 

2. Крізь призму як «горизонтального», так і «вертикального» уявлення про 

предмет кримінального процесуального регулювання можна визначати об’єкт 

правового регулювання у кримінальному процесі. 

У випадку ототожнення предмету кримінального процесуального 

регулювання з відносинами, діяльністю, правами, свободами і законними 

інтересами, що регулюються кримінальним процесуальним законодавством 

(«по горизонталі»), об’єктом правового регулювання у кримінальному процесі є 

суспільні відносини та діяльність, що реалізуються у кримінальній 

процесуальній сфері, але не охоплюються предметом кримінального 

процесуального регулювання. Такі суспільні відносини та діяльність мають 

процесуальний характер, але в силу їх «застарілості» чи «новизни» вже або ще 

не входять до змісту предмету кримінального процесуального регулювання. 

Якщо предмет кримінального процесуального регулювання розглядати як 

права, свободи і законні інтереси, то людські потреби у свободі та безпеці є 

об’єктом правового регулювання у кримінальному процесі. 
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3. Права, свободи і законні інтереси як основний (головний) елемент 

предмету кримінального процесуального регулювання зумовлюють методи 

правового регулювання у кримінальному процесі. 

4. Значущість кримінальних прав, реалізація яких спрямована на 

задоволення людських потреб у безпеці, обумовлює перевагу імперативного 

над іншими методами правового регулювання у кримінальному процесі. 

5. Правовими дозволами диспозитивного методу кримінального 

процесуального регулювання є не лише права, а й свободи й законні інтереси, 

що є неформалізованими можливостями задоволення потреб учасників 

кримінального судочинства. У межах диспозитивного кримінального 

процесуального регулювання учасники кримінального провадження можуть 

робити не лише те, що прямо передбачено кримінальним процесуальним 

законодавством, а й те, що прямо не заборонено процесуальними нормами. 

6. Кримінальне процесуальне регулювання безпосередніх відносин 

сторони обвинувачення та сторони захисту на етапі досудового провадження не 

сприяє реалізації прав сторони захисту. За відсутності попереднього судового 

контролю слідчий, прокурор можуть не виконувати процесуальні обов’язки 

стосовно забезпечення прав підозрюваного. 

Використання змагального (судового) методу правового регулювання 

шляхом запровадження попереднього судового контролю щодо забезпечення 

слідчим, прокурором усіх прав підозрюваного передбачає унормування участі 

слідчого судді під час реалізації відносин між стороною обвинувачення і 

стороною захисту під час досудового провадження. Лише за такого підходу 

слідчий суддя буде учасником досудового провадження, який повноцінно 

здійснюватиме контроль за забезпеченням прав, свобод та інтересів сторони 

захисту. 

7. Права, свободи і законні інтереси людини є не лише головним 

(основним) елементом предмету кримінального процесуального регулювання, а 

й субстанціональними засобами правового регулювання у кримінальному 
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процесі. Технологічним (діючим) засобом кримінального процесуального 

регулювання є законодавчо закріплений порядок кримінального провадження. 

8. Через права, свободи та інтереси людини, що є основним (головним) 

елементом предмету кримінального процесуального регулювання, виявляється 

власна цінність права. Службову (інструментальну) цінність права виражають 

права, свободи і законні інтереси як засоби правового регулювання у 

кримінальному процесі. 

Існує тісний зв’язок між власною і службовою (інструментальною) 

цінностями прав, свобод та законних інтересів людини у кримінальному 

процесі. Інструментальна цінність прав, свобод та законних інтересів залежить 

від якості юридичного регулювання прав, свобод і інтересів людини, що є 

власною цінністю права. Чим ефективніше регулюватимуться останні, тим 

вищою буде службова (інструментальна) цінність прав, свобод і законних 

інтересів як засобів кримінального процесуального регулювання. 

9. Залежно від можливості обмеження процесуальних прав людини 

доцільно обирати тип правового регулювання діяльності органів, що 

здійснюють кримінальне судочинство. У разі існування можливості обмеження 

прав слід застосовувати спеціальнодозвільний тип правового регулювання, в 

іншому випадку – загальнодозвільний тип юридичного регулювання. 

10. Існуючі типи юридичного регулювання (загальнодозвільний та 

спеціальнодозвільний) не повністю відповідають змісту кримінального 

процесуального регулювання, оскільки вони не охоплюють такий спосіб 

процесуального регулювання, як зобов’язання. 

11. Узгодженість механізму кримінального процесуального регулювання 

та основного (головного) елементу предмету правового регулювання залежить 

не лише від кримінальних процесуальних норм та актів правозастосування 

органів, що здійснюють кримінальне судочинство, а й від рівня правосвідомості 

співробітників цих органів. 

12. Ієрархічність актів кримінального процесуального законодавства має 

визначатися з огляду на конкретну ситуацію кримінального провадження і 
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«силу» впливу на неї «конкуруючих» прав і законних інтересів, тобто окремих 

прав і законних інтересів або їхньої системи, врегульованих у різних актах 

кримінального процесуального законодавства. 

13. Залежно від досягнення бажаного результату кримінального 

процесуального регулювання режим правового регулювання в кримінальному 

процесі може бути сприятливим або несприятливим. 

Режим правового регулювання у кримінальному процесі є сприятливим. 

якщо результатом кримінального процесуального регулювання є реалізація 

прав і свобод учасників кримінального судочинства. У такому випадку можна 

вести мову про об’єднання предмету, методів, способів, засобів, типів і 

механізмів правового регулювання єдиною метою – забезпеченням прав і 

свобод. 

Отримання результату у вигляді неможливості реалізації прав і свобод 

учасників кримінального судочинства є підтвердженням існування 

несприятливого режиму кримінального процесуального регулювання. Це є 

наслідком невідповідності мети та предмету, методів, способів, засобів, типів, 

механізму юридичного регулювання. 

 

Основні результати розділу опубліковані у працях [215; 216; 218; 224; 227; 

233; 235; 236; 237; 238; 239; 243; 248; 250]. 
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РОЗДІЛ 3 

СТРУКТУРА ПРЕДМЕТУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

3.1. Загальна характеристика структури предмету правового 

регулювання у кримінальному процесі 

 

Комплексне дослідження предмету правового регулювання у 

кримінальному процесі було б неповним без ретельного вивчення його 

структури. Тому цей розділ присвятимо визначенню загальної характеристики 

предмету регулювання кримінального процесуального права та розгляду 

окремих його структурних елементів. 

У теорії права структура предмету правового регулювання вже 

неодноразово була предметом наукових дискусій. 

А. М. Вітченко і В. Кнапп вважають, що структура предмету правового 

регулювання є ідентичною (або майже ідентичною) структурі суспільних 

відносин, що регулюються правом [64, с. 18–19; 148, с. 115–116]. 

Прихильниками такої позиції є М. І. Абдулаєв, С. О. Комаров та А. О. 

Кущенко. Остання пише, що предмет правового регулювання становить собою 

чотириланкову систему з таких елементів: а) суб’єкти права (люди та їх 

об’єднання); б) поведінка, вчинки і дії суб’єктів права; в) об’єкти 

навколишнього світу; г) соціальні факти [188, с. 28–29]. 

М. І. Абдулаєв, С. О. Комаров зазначають, що до структури предмету 

правового регулювання належать такі елементи: суб’єкти; об’єкти суспільних 

відносин, що регулюються; соціальні факти, що сприяють виникненню 

відповідних відносин; практична діяльність людей [1, с. 341–342]. 

Аналогічну точку зору висловлює М. І. Матузов, який пише, що до 

структури предмету правового регулювання входять такі елементи: суб’єкти – 

індивідуальні і колективні; їх поведінка, вчинки, дії; об’єкти (предмети, явища) 

навколишнього світу, з приводу яких люди вступають у взаємовідносини один з 
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одним і до яких виявляють свій інтерес; соціальні факти (події, обставини), що 

виступають безпосередніми причинами виникнення або припинення 

відповідних відносин [456, с. 353]. Тобто всі структурні елементи правових 

відносин є елементами структури предмету правового регулювання. 

Опонентами такої позиції виступають автори, які вказують, що віднесення до 

структури предмету правового регулювання структурних елементів суспільних 

відносин, що регулюються, обумовлює існування зв’язків між такими 

елементами, у тому числі тими, що належать до різних правовідносин, при 

цьому предметом правового регулювання традиційно вважається сукупність 

суспільних відносин, а не їх структурних елементів [96, с. 70]. 

В. Д. Сорокін, аналізуючи виділені С. С. Алєксєєвим чотири рівні 

структури права (норми права, правовий інститут, галузь права, система права), 

зазначає, що кожному рівню структури права відповідає специфічний предмет 

регулювання [444, с. 76]
1
. Автор пише, що структура права є «дзеркальним» 

відображенням структури суспільних відносин, що регулюються правом [444, 

с. 76]. 

Спірною видається позиція В. Д. Сорокіна, оскільки структура права 

(насамперед та, яка виділена С. С. Алєксєєвим) не може бути відображенням 

структури правовідносин, елементами якої є юридичний факт, об’єкти, 

суб’єкти, права і обов’язки. Кожен із перерахованих елементів може 

регулюватися на будь-якому або на всіх рівнях структури права. І на кожному 

рівні структури права можуть регулюватися всі структурні елементи правових 

відносин. Тому структура права і структура суспільних відносин, що 

регулюються правом, прямо не пов’язані між собою. 

У цій самій праці В. Д. Сорокін пише, що структура єдиного предмету 

правового регулювання складається із кількох взаємопов’язаних складових 

                                                           
1
 Схожої позиції дотримується М. О. Лукашев, який зазначає, що у структурі предмету 

правового регулювання слід виділяти чотири рівні : а) предмет правового регулювання 

правової норми; б) предмет правового регулювання правового інституту; в) предмет 

правового регулювання галузі права; г) єдиний предмет правового регулювання системи 

права [253, с. 130]. Розвиваючи зазначений підхід Д. Є. Петров виокремлює загальний, 

родовий, видовий та безпосередній предмети правового регулювання [311, с. 97]. 
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частин (елементів), до числа яких він відносить: 1) юридичний статус суб’єкта 

права (права і обов’язки); 2) зв’язки між суб’єктами права, які під впливом 

права набувають форми матеріальних і процесуальних правовідносин; 3) 

поведінку поза правовідносинами, яка регулюється шляхом встановлення 

заборон, сформульованих у правових нормах різної галузевої належності [444, 

с. 76–80]. 

Ми не можемо не погодитись із В. Д. Сорокіним у тому, що юридичний 

статус суб’єкта права є структурним елементом єдиного предмету правового 

регулювання. Разом з тим юридичний статус суб’єкта має включати, крім прав і 

обов’язків, ще й такий елемент, як законні інтереси суб’єкта права, яким 

відводиться важливе місце у предметі правового регулювання. 

Законні інтереси є невід’ємним елементом правового статусу особи, разом 

із правами і обов’язками, та характеризують не тільки її позиціонування у 

системі суспільних зв’язків, а й використання наданих державою можливостей 

задоволення її потреб. Законні інтереси виконують особливу мотиваційну роль 

для учасників правовідносин. Остання полягає у тому, що законні інтереси, 

визначаючи наперед спрямованість поведінки учасників правовідносин, 

свідчать про те, що у конкретний період часу становить найбільшу актуальність 

для суб’єкта [450, с. 14–15]. 

Крім законних інтересів, змістом правового статусу особи охоплюються 

свободи. Правовий статус особи випливає зі свободи людини, що є 

передумовою реалізації її природи, її сутності як значної цінності [111, с. 399]. 

Юридична свобода як свобода формалізована, свобода у координатах 

суб’єктивних прав і юридичних обов’язків, що закріплена у праві, виступає як 

пізнана суспільна, публічна необхідність. У результаті цього усвідомлення 

держава закріплює у праві ту міру свободи, що є соціально виправданою, 

необхідною для задоволення соціально значущих потреб [465, с. 50]. 

Уточнення щодо другого елементу стосується того, що у процесуальних 

галузях права (кримінальний, цивільний, адміністративний процес тощо) при 

визначенні складових предмету правового регулювання доцільніше 
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використовувати діяльнісний підхід. Це пояснюється тим, що динамізм 

юридичного процесу зумовлює швидку і часту трансформацію юридичного 

змісту правовідносин, зміну суб’єктного та об’єктного складів таких відносин. 

Інтенсивний рух юридичного процесу зводитиме нанівець практичне значення 

предмету правового регулювання як сукупності правовідносин
1
. Хоча щодо 

матеріальних галузей права (кримінальне, цивільне, адміністративне, трудове 

право тощо), що регулюють відносно стабільні суспільні відносини, структуру 

предмету правового регулювання доцільно розглядати через зв’язки, що під 

впливом права набувають форми матеріальних правовідносин
2
. 

Недоцільним є виокремлення третього елемента структури предмету 

регулювання, оскільки дотримання заборонних правових норм не може 

здійснюватися поза межами правовідносин. Правові заборони є пасивними 

обов’язками суб’єктів права, яким відповідають права інших суб’єктів. Між 

цими суб’єктами встановлюються правовідносини, юридичним змістом яких є 

права і обов’язки (заборони), а фактичним – поведінка суб’єктів щодо реалізації 

зазначеного правового статусу. 

Досліджуючи предмет кримінально-правового регулювання, М. М. 

Рибушкін слушно зазначає, що у ході дотримання заборонних норм 

кримінального права суб’єкт права немовби відмежовує себе від витісняючих 

суспільних відносин, не вступає у них. Відношення дістає вияв у відмежуванні 

(відокремленні) суб’єкта від шкідливого відношення і є предметом 

кримінально-правового регулювання. Саме у цьому виявляється сутнісна 

специфіка кримінально-правових норм. Інші види норм права впорядковують, 

як правило, те суспільне відношення, модель якого міститься у їх 

диспозиції [422, с. 39; 423, с. 172]. 

                                                           
1
 Тому, наприклад, предметом правового регулювання чинного кримінального 

процесуального закону є саме кримінальна процесуальна діяльність (порядок кримінального 

провадження), а не кримінальні процесуальні відносини. Такий висновок випливає із ст. 1 

КПК, де встановлено, що кримінальним процесуальним законодавством визначається 

порядок кримінального провадження на території України. 
2
 Підтвердженням чого є дослідження предмета кримінально-правового регулювання, 

який розглядається вченими через зв’язки суб’єктів [423, с. 174]. 
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У галузевій теорії також жвавою є дискусія про структуру предмету 

регулювання кримінального процесуального права. 

І. В. Бакаєва елементами структури предмету правового регулювання 

визнає певні групи суспільних відносин [24, с. 298–299]. О. А. Красавчиков 

зазначає, що структурний аналіз предмету правового регулювання передбачає 

виділення різних груп суспільних відносин, що є елементами структури 

вказаного предмету регулювання [169, с. 5]. Погоджуючись із такою позицією, 

С. Д. Міліцин слушно зазначає, що у більшості випадків вчені невиправдано 

використовували для групування кримінально-процесуальних відносин 

формальну ознаку (суб’єктний склад), що взятий за критерій поділу
1
. Аналіз 

норм кримінально-процесуального права показує, що суспільні відносини, у 

яких бере участь один і той самий суб’єкт (або суб’єкти), відрізняються між 

собою, і часто спільною рисою для них є лише склад учасників. Наприклад, 

суттєво різняться суспільні відносини, що виникають при притягненні особи як 

обвинуваченого і при його ознайомленні з матеріалами кримінальної справи, 

хоча суб’єкти обох відносин співпадають [274, с. 29–31]. 

С. Д. Міліцин визнає правильним науковий підхід Ф. М. Кудіна, який 

предмет правового регулювання кримінально-процесуального права структурно 

диференціює за видами кримінально-процесуальних відносин, результатом 

реалізації яких є застосування різних видів матеріально-правових норм. Серед 

останніх автор виокремлює кримінально-правові, цивільно-правові та 

державно-правові норми [178, с. 28]. Разом з тим С. Д. Міліцин зазначає, що 

поза увагою Ф. М. Кудіна залишились багато відносин, врегульованих 

кримінально-процесуальним правом, але безпосередньо не спрямованих на 

застосування жодних матеріально-правових норм (наприклад, відносини, що 

пов’язані із продовженням строків досудового слідства) [274, с. 31]. 

Намагаючись охопити всі кримінально-процесуальні відносини, С. Д. 

Міліцин зазначає, що предмет регулювання кримінально-процесуального права 

                                                           
1
 Тут С. Д. Міліцин аналізує праці М. М. Полянського [325, с. 48], Р. Д. Рахунова [359, 

с. 69], Л. Д. Кокорева [154, с. 40], В. П. Бож’єва [45, с. 94–95]. 
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є складним системним утворенням, має розвинену структуру, до якої входять 

три блоки суспільних відносин: 1) блок головних відносин (спрямовані на 

реалізацію кримінальної відповідальності або звільнення від неї); 2) блок 

допоміжних відносин (спрямовані на охорону прав учасників процесу; ті, що 

складаються під час застосування примусових заходів; службово-процедурні; 

контрольно-перевірочні); 3) блок супутніх відносин (що складаються під час 

відшкодування шкоди, завданої злочином; спрямовані на виявлення причин і 

умов, що сприяли вчиненню злочинів, і запобігання новим злочинам; 

«заохочувальні») [274, с. 33–34]. 

Схожої позиції дотримуються Д. А. Скоромний та А. С. Бахта. Останній 

стверджує, що предмет кримінально-процесуального регулювання має складну, 

розвинену структуру. З урахуванням кримінально-процесуального 

законодавства і сучасних реалій судочинства автор пропонує розглядати схему 

зазначеного системного утворення. Перший блок предмету кримінально-

процесуального регулювання включає відносини, що пов’язані з процесом 

доказування в кримінальній справі. Другий блок складається з трьох 

компонентів, що забезпечують процес доказування: 1) відносини, що 

виникають під час застосування заходів примусу; 2) відносини, що 

реалізуються з метою забезпечення прав і законних інтересів учасників 

кримінального судочинства; 3) відносини контрольно-наглядового характеру, 

що забезпечують законність та обґрунтованість процесуальних рішень у 

кримінальних справах та їх реалізацію. До третього блоку предмету 

регулювання кримінально-процесуального права належать відносини, супутні 

тим, що включені до перших двох блоків: 1) спрямовані на відшкодування 

шкоди, що спричинена злочином; 2) спрямовані на виявлення обставин, що 

сприяли вчиненню злочину; 3) пов’язані з необхідністю коригування вироку 

при його виконанні; 4) що мають службово-процедурний характер [37, с. 24]. 

Д. А. Скоромний визначає структуру предмету кримінальної 

процесуального регулювання через основні та допоміжні кримінальні 

процесуальні відносини з урахуванням прав і законних інтересів. Вчений 
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виділяє такі елементи предмету правового регулювання у кримінальному 

процесі: 1) основні відносини, які пов’язані з захистом прав та законних 

інтересів осіб, встановленням наявності або відсутності підстави кримінальної 

відповідальності, покладанням кримінальної відповідальності та/або 

звільненням від неї; 2) допоміжні (похідні) відносини, що виникають у зв’язку з 

реалізацією суб’єктивних прав і юридичних обов’язків учасниками 

кримінального судочинства [434, с. 178]. 

Ми не можемо погодитися із С. Д. Міліциним, А. С. Бахтою та Д. А. 

Скоромним у тому, що відносини, спрямовані на реалізацію кримінальної 

відповідальності, пов’язані з процесом доказування та захистом прав та 

законних інтересів, є головними (основними), а відносини, що спрямовані на 

охорону прав учасників кримінального процесу, є допоміжними у структурі 

предмету регулювання кримінально-процесуального права. Адже це означає 

верховенство норм кримінального права при визначенні структури предмету 

регулювання кримінально-процесуального права. Але це не зовсім так. 

Дійсно, реалізація кримінальної відповідальності за порушення 

кримінальних прав, що є предметом правового регулювання кримінального 

закону, обумовлює існування предмету правового регулювання кримінально-

процесуального закону, змістом якого є процесуальний статус учасників 

кримінального процесу та порядок провадження у кримінальних справах 

(порядок кримінального провадження). 

Предмет правового регулювання кримінального і кримінально-

процесуального права може бути представлений з погляду формально-

логічного співвідношення понять як поняття перехресні, коли обсяг одного з 

них частково (в більшому або меншому ступені) входить в обсяг другого. 

Загальним для них у всіх випадках виступають такі явища або факти, що 

входять в обсяг предмету правового регулювання кожної з розглядуваних 

галузей права, як злочин і вирішення питань щодо кримінальної 

відповідальності за нього та застосування покарання [302, с. 212–213]. 
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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) [141, с. 70]. 

Предмет регулювання кримінального і кримінально-процесуального права 

тісно пов’язані між собою. Останній фактично обслуговує предмет 

регулювання кримінального права. Кримінальний процес здійснюється заради 

реалізації норм кримінального права, відсутність яких обумовлює непотрібність 

кримінальних процесуальних норм. Слушно зазначає Н. В. Генріх про те, що 

кримінально-правові відносини є предметом кримінально-процесуальних 

відносин [77]. Разом з тим кримінальні права людини самі по собі не можуть 

визначати предмет регулювання кримінально-процесуального права, зокрема 

його структуру. В іншому разі під час кримінального провадження можуть бути 

порушені інші (не менш важливі) права людини
1
. 

Предмет правового регулювання у кримінальному процесі має визначатися 

з урахуванням принципу верховенства права, який охоплює всі права людини. 

Перераховувати останні у цій роботі немає жодної потреби. На наш погляд, 

предмет правового регулювання у кримінальному процесі мають визначати такі 

права людини: 1) кримінальні (є предметом регулювання кримінального 

закону); 2) конституційні (є предметом регулювання Конституції); 3) природні 

                                                           
1
 Тут ми повністю погоджуємося з висловленою у правовій теорії позицією про те, що 

на предмет процесуальної галузі права суттєвий вплив здійснює характер предмету тієї 

матеріальної галузі, з якою ця процесуальна галузь найбільш тісно пов’язана і яку 

обслуговує у першу чергу. Подібна обумовленість визначається призначенням будь-якої 

процесуальної галузі забезпечити реалізацію правових норм матеріальних галузей, 

переважно «своєї» однойменної матеріальної галузі. Разом з тим процесуальна галузь права 

зберігає своє самостійне становище, хоча її предмет і формується під впливом особливостей 

тієї групи суспільних відносин, що становить предмет правового регулювання однойменної 

матеріальної галузі. Тому предмет процесуальної галузі права виглядає більш складним у 

структурному відношенні, ніж предмет матеріальної галузі [516, с. 165]. 
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(конвенційні) (є предметом регулювання Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод та предметом інших міжнародно-правових актів, 

ратифікованих Україною); 4) суто процесуальні (є предметом регулювання 

кримінального процесуального закону). 

Структуру предмету правового регулювання у кримінальному процесі 

складають такі елементи: 1) процесуальний статус учасників кримінального 

судочинства; 2) порядок провадження у кримінальних справах (порядок 

кримінального провадження). Названі елементи мають власну структуру, 

складові якої тісно пов’язані між собою. 

Розглянемо окремо кожний елемент структури предмету регулювання 

кримінального процесуального права. 

Процесуальний статус учасників кримінального судочинства складається 

із їх кримінальних процесуальних прав, обов’язків, свобод та законних 

інтересів, що мають визначати не лише кримінальні, а і конституційні та 

природні (конвенційні) права людини. Останні трансформовані з двох 

діалектично протилежних потреб людини: справедливості (свободи) і безпеки 

(порядку). 

Жодний «похідний» від права засіб не знаходиться так «близько» до 

потреб суб’єктів суспільних відносин, як законний інтерес, що відіграє роль 

діалектично необхідної ланки, обумовленої межею переходу від соціального 

управління до більш специфічної системи правового регулювання [450, с. 16]. 

Законні інтереси учасників кримінального судочинства виступають 

гарантією задоволення потреби справедливості (свободи) та безпеки (порядку) 

під час кримінального провадження. Наприклад, якщо кримінальне 

провадження щодо особи здійснюється несправедливо (порушуються природні 

права людини), то навіть за відсутності певного кримінального процесуального 

права вона може звернутися до суду для захисту свого законного інтересу, що 

випливає із людської потреби справедливості (свободи). Або, коли КПК не 

містить норм, що належним чином забезпечують безпеку особи під час 
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кримінального провадження, вона може звернутися до суду для захисту 

законного інтересу, обумовленого потребою безпеки (порядку). 

Таким чином, законні інтереси займають важливе місце у процесуальному 

статусі учасників кримінального судочинства, адже спрямовані на забезпечення 

реалізації людських потреб, можливість задоволення яких не формалізована у 

кримінальних процесуальних правах. 

Разом з тим кримінальні процесуальні права та кореспондуючі їм 

обов’язки зумовлюють існування законних інтересів у сфері кримінального 

судочинства. Законні інтереси учасників кримінального провадження 

випливають із нормативів кримінального процесуального закону, положення 

яких прямо не дозволяють та не забороняють можливість задоволення людської 

потреби справедливості (свободи) та безпеки (порядку). 

Окремою складовою процесуального статусу учасників кримінального 

провадження є свободи. Вони є важливим доповненням прав і законних 

інтересів щодо окреслення «дозволеного» під час кримінального провадження. 

Якщо права учасників кримінального провадження є чітко визначеними 

(формалізованими) процесуальними дозволами, то свободи можуть бути як 

частково визначеними (ст.ст. 18, 22 КПК), так і повністю неформалізованими 

кримінальному процесуальному законі. Остання особливість кримінального 

процесуального регулювання свобод допускає можливість вибору варіанту 

поведінки учасника кримінального процесу для задоволення власних потреб. 

Тобто законодавча невизначеність свобод сприяє формуванню законних 

інтересів – правомірних прагнень учасників кримінального провадження для 

отримання соціального блага у площині кримінального процесу. 

Часткова нормативна визначеність («законодавча загальність») свобод у 

кримінальному процесуальному законі розширює правові можливості 

учасників кримінального провадження, що унормовані як кримінальні 

процесуальні права. Без вказівки на конкретність процесуального дозволу 

законодавець через встановлення свобод надає учасникам кримінального 



245 

процесу альтернативу щодо обрання способу діяльності (бездіяльності), не 

забороненої чинним законодавством. 

Другим елементом структури предмету правового регулювання є порядок 

кримінального провадження, що складається із послідовності певних 

процесуальних дій, сукупність яких утворює кримінальну процесуальну 

діяльність. Остання також може бути структурно поділена на певні складові 

елементи, серед яких вчені виокремлюють вертикальні [122, с. 100–107; 123, 

с. 232–233] та горизонтальні [84, с. 99–100; 174, с. 13; 202, с. 13]. 

Не вдаючись до дискусії про те, який структурний поділ кримінально-

процесуальної діяльності (вертикальний чи горизонтальний) є прийнятним, ми 

вважаємо, що зміст всіх елементів кримінальної процесуальної діяльності та 

порядок її здійснення слід визначати з урахуванням балансу кримінальних, 

конституційних та природних (конвенційних) прав людини. Якщо при 

визначенні порядку кримінального провадження домінуватимуть кримінальні 

права, то такий порядок провадження може бути несправедливим. І навпаки, 

пріоритет конституційних, природних (конвенційних) прав людини над 

кримінальними правами при формуванні порядку кримінального провадження 

може призвести до неефективності останнього. 

Не можна погодитися з точкою зору, відповідно до якої реалізація цілей 

кримінально-правового регулювання є пріоритетною з огляду на те, що норми 

процесуального права є похідними від норм кримінального права [141, с. 70]. 

Правове регулювання має здійснюватися шляхом урахування як цілей 

кримінально-правового регулювання (реалізація кримінальних прав), так і цілей 

кримінального процесуального регулювання (реалізація процесуальних прав). 

Жодні з вказаних цілей не можуть визнаватися пріоритетними, оскільки як ті, 

так і інші пов’язані із забезпеченням прав людини. 

Отже, при врегулюванні порядку кримінального провадження необхідно 

балансувати між кримінальними і конституційними, природними 

(конвенційними) правами людини. Пропорційність вказаних прав є запорукою 

результативного та справедливого порядку провадження. 
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Дотримання вимог пропорційності у правотворчій сфері передбачає 

створення кримінальних процесуальних норм, що уможливлюють 

(унеможливлюють) обмеження процесуальних прав з огляду на порушені 

кримінальні права людини. Якщо цінність останніх є приблизно пропорційною 

цінності потенційно обмежуваних процесуальних прав людини, то положення 

кримінального процесуального закону формулюються таким чином, що 

уможливлює обмеження прав людини під час кримінального провадження
1
. 

Як приклад можна навести положення ч. 2 ст. 246 КПК, відповідно до якої 

негласні слідчі (розшукові) дії, що обмежують найважливіші процесуальні 

(конституційні, конвенційні) права людини, можна проводити виключно у 

кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів 

(порушень найважливіших кримінальних прав). 

Проявом пропорційності є розробка норм кримінального процесуального 

законодавства, що дозволяють обмеження процесуальних прав, якщо цінність 

останніх виявиться меншою за цінність порушених кримінальних прав людини 

(мета виправдовує засоби). Тоді як пріоритет процесуальних прав перед 

кримінальними правами унеможливлює обмеження прав людини під час 

кримінального провадження (мета не виправдовує засоби). 

Прикладом останнього варіанту кримінального процесуального 

регулювання є норми ст.ст. 299, 300 КПК, згідно з якими під час досудового 

розслідування кримінальних проступків (захист порушених кримінальних прав) 

не допускається застосування запобіжних заходів у вигляді домашнього 

арешту, застави або тримання під вартою та проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій (охорона процесуальних прав). 

У контексті розгляду пропорційності між кримінальними та 

процесуальними правами людини ми не можемо не погодитися з С. О. 

Касапоглу, яка досліджуючи співвідношення норм кримінального і 

кримінального процесуального права, справедливо зазначає, що зміст норм 

кримінального права безпосередньо впливає на процеси реалізації норм 
                                                           

1
 Докладніше див.: Лоскутов Т. О. Пропорційність у кримінальному процесі [241].  
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процесуального права. Так, кваліфікація кримінального правопорушення як 

тяжкого чи особливо тяжкого має значення для вирішення питання про 

застосування норм процесуального права, якими регламентовані підстави і 

процесуальний порядок обрання запобіжних заходів, проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій (НСРД), залучення захисника тощо. Певні суб’єкти 

(окрема категорія осіб – глава 37, неповнолітні, неосудні тощо) можуть бути 

притягнуті до кримінальної відповідальності, й 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 запровадженні до закону. Однак законодавець, 

формулюючи процесуальні норми, свідомо йде на ризик у досягненні мети 

норми кримінального права, адже вважає, що суттєві процесуальні обмеження 

конституційних прав громадян не можна застосовувати у тих випадках, коли 

вчинене кримінальне правопорушення не є тяжким. Процесуальні обмеження 

прав осіб, щодо яких будуть проведені НСРД, у цих випадках можуть 

виявитися більш тяжкими, ніж ймовірне непритягнення винного до 

кримінальної відповідальності [141, с. 71–72]. Позиція вченої ще раз 

підтверджує прагнення законодавця до пропорційності між кримінальними та 

процесуальними правами під час врегулювання порядку кримінального 

провадження. 

Таким чином, структуру предмету правового регулювання у 

кримінальному процесі складають такі елементи: 1) процесуальний статус 

учасників кримінального судочинства; 2) порядок провадження у кримінальних 

справах. Причому зміст наведених елементів обумовлюється правами і 

законними інтересами людини. 

Зазначена структура предмету кримінального процесуального 

регулювання узгоджується зі структурою процесуальних правовідносин, 
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елементами якої є юридичний зміст (права і обов’язки учасників кримінального 

провадження) та фактичний зміст (кримінальна процесуальна діяльність). 

Процесуальним статусом учасників кримінального провадження є їхні 

права і обов’язки, а кримінальною процесуальною діяльністю – порядок 

кримінального провадження. З цього впливає, що структура предмету 

кримінального процесуального регулювання є структурою кримінальних 

процесуальних відносин, а предметом правового регулювання у кримінальному 

процесі не може бути не що інше, як процесуальні правовідносини. Саме такий 

підхід існував за радянських часів (та й досі існує) у доктрині предмету 

правового регулювання [274, с. 12, 27], але сьогодні цей підхід треба змінювати 

у зв’язку з актуалізацією та активізацією аксіологічних і антропологічних 

досліджень [56; 271; 286; 431; 437; 485; 522; 523]. 

У теперішній час, коли на перше місце виходить людина, яка визнається 

найвищою соціальною цінністю, має діяти інша доктрина предмету правового 

регулювання. Предметом правового регулювання повинні насамперед 

визнаватися не суспільні відносини, а права людини. Останні мають визначати 

суспільні відносини, проте не інакше – права «підганяти» під суспільні 

відносини [197, с. 32], роблячи їх лише незначним елементом 

«фундаментальної» (для радянської теорії права) доктрини предмету правового 

регулювання. 

Права людини – одне із найбільш уживаних словосполучень у сучасному 

правознавстві, навколо якого і в наш час відбуваються гострі дискусії серед 

учених. Держава не може не визнавати прав людини на життя, гідність, 

недоторканність тощо. Поряд із цим держава, спираючись на закон, зобов’язана 

виконувати функцію їх захисту і забезпечення [305, с. 588–589]. 

Крім кримінальних процесуальних відносин, до змісту предмету правового 

регулювання належать кримінальна процесуальна діяльність та права людини. 

Потреба реалізації останніх є генератором здійснення кримінальних 

процесуальних відносин та кримінальної процесуальної діяльності. Тому права 
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людини як головний елемент мають визначати структуру предмету 

кримінального процесуального регулювання. 

Для того, щоб більш докладно показати обумовленість структурних 

елементів предмету кримінального процесуального регулювання 

суб’єктивними правами, необхідно розглянути структуру останніх. 

Як правові відносини, так і суб’єктивні права людини мають структуру. У 

правовій теорії під структурою суб’єктивного права розуміють його побудову, 

що дістає вияв у зв’язку елементів – юридичних можливостей 

(правомочностей), наданих суб’єкту [432, с. 512]. Останніми є такі: 1) 

правомочність на власні позитивні дії (правовикористання); 2) правомочність 

на чужі дії (правовиконання); 3) правомочність домагання (правозахист) [432, 

с. 512–513]. 

Така структура властива окремим загальним правам людини у 

кримінальному процесі. Прикладом може бути загальне право на захист, що 

складається з таких елементів: 1) правомочність на самостійний захист або 

користування правовою допомогою захисника (ст. 59 Конституції, § 3 (с) ст. 6 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ч. 1 ст. 20 КПК) 

(правовикористання); 2) правомочність на роз’яснення слідчим, прокурором, 

слідчим суддею, судом процесуальних прав та забезпечення кваліфікованої 

правової допомоги з боку обраного або призначеного захисника (§ 3 (с) ст. 6 

ЄКПЛ, § 3 (d) ст. 14 МПГПП, ч. 2 ст. 20 КПК) (правовиконання); 3) 

правомочність на оскарження до слідчого судді бездіяльності слідчого, 

прокурора щодо нероз’яснення процесуальних прав та незабезпечення 

кваліфікованої правової допомоги у випадках, що передбачають залучення 

захисника за призначенням (п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК); або правомочність на 

оскарження до ЄСПЛ, Комітету з прав людини ООН
1
 бездіяльності органів 

                                                           
1
 Правомочність на оскарження до ЄСПЛ та Комітету з прав людини ООН знаходиться 

поза межами кримінального процесу. Попри це вона гарантує реалізацію права на захист у 

кримінальному процесі, у тому числі через можливість потенційного перегляду судових 

рішень Верховним Судом України з підстави визнання міжнародною судовою установою 

міжнародних зобов’язань України в частині забезпечення права на захист. 
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кримінального судочинства України стосовно незабезпечення безоплатної 

правової допомоги, якщо цього вимагають інтереси правосуддя (ч. 5 ст. 55 

Конституції, ч. 4 ст. 21 КПК) (правозахист)
1
. 

Іншим прикладом може бути загальне право на оскарження процесуальних 

рішень, дій чи бездіяльності, яке структурно охоплює: 1) правомочність на 

оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, 

прокурора, слідчого (ч. 1 ст. 55 Конституції, ст.ст. 24, 303, 309, 393, 425 КПК) 

(правовикористання); 2) правомочність на роз’яснення органами кримінального 

судочинства права щодо оскарження процесуальних рішень, дій чи 

бездіяльності (ст. 3 Конституції, ст.ст. 104, 372, 374, 376, 419 КПК) 

(правовиконання); 3) правомочність на оскарження до ЄСПЛ, Комітету з прав 

людини ООН дій чи бездіяльності органів кримінального судочинства України 

(ч. 3 ст. 55 Конституції, ч. 4 ст. 21 КПК) (правозахист). 

Наведена тричленна структура притаманна не всім загальним правам у 

кримінальному процесі. Структура деяких загальних прав у кримінальному 

процесі не охоплює правомочність на власні позитивні дії (правовикористання), 

але включає правомочність на чужі дії (правовиконання) та правомочність 

домагання (правозахист). 

Таким є право на повагу до людської гідності, що не передбачає 

правомочності на позитивні процесуальні дії щодо реалізації поваги до 

людської гідності (правовикористання). Разом з тим право на повагу до 

людської гідності містить правомочність на забезпечення органами 

кримінального судочинства поваги до людської гідності, що включає заборону 

піддавати особу катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що 

принижує її гідність, поводженню чи покаранню, вдаватися до погроз 

застосування такого поводження, утримувати особу у принизливих умовах, 

примушувати до дій, що принижують її гідність (ст. 28 Конституції, ст. 3 

                                                           
1
 Таке різнорівневе регулювання права на захист у різних державах (РФ, Білорусь, 

Молдова, Азербайджан тощо) свідчить про важливість вказаної правової можливості для 

людини, яка потрапляє в орбіту кримінального судочинства. 
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ЄКПЛ, ст. 7 МПГПП, ч.ч. 1, 2 ст. 11 КПК) (правовиконання); правомочність на 

оскарження до ЄСПЛ, Комітету з прав людини ООН дій чи бездіяльності 

органів кримінального судочинства України (ч. 3 ст. 55 Конституції, ч. 3 ст. 11 

КПК) (правозахист). 

Також двочленну структуру мають: право на свободу та особисту 

недоторканність, право на недоторканність житла чи іншого володіння, право 

на невтручання у приватне життя, право на недоторканність права власності, 

право не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї тощо. 

Як бачимо, дво- і тричленна структура загальних прав складається зі 

спеціальних процесуальних прав, що обумовлюють наявність певних 

процесуальних обов’язків. Останні разом зі спеціальними правами 

(повноваженнями) утворюють процесуальний статус учасника кримінального 

провадження або юридичний зміст кримінальних процесуальних 

правовідносин. А діяльність учасників кримінального процесу з приводу 

реалізації спеціальних процесуальних прав і обов’язків є кримінальним 

провадженням або фактичним змістом кримінальних процесуальних 

правовідносин. 

Юридичний і фактичний зміст кримінальних процесуальних відносин є 

другорядним щодо загальних прав людини, тому останні заслуговують на назву 

«генеральні права». Їх структура обумовлює структуру кримінальних 

процесуальних відносин та кримінальної процесуальної діяльності. 

Отже, генеральні права є основним елементом предмету правового 

регулювання у кримінальному процесі й визначають його структуру. 

Невизнання генеральних прав головним структурним елементом предмету 

кримінального процесуального регулювання суперечило би найважливішим 

конституційним засадам, відповідно до яких права і свободи людини та їх 

гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави (ст. 3 

Конституції). 

Таким чином, структурними елементами предмету кримінального 

процесуального регулювання є генеральні (загальні) права, процесуальний 
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статус учасників кримінального провадження та порядок кримінального 

провадження. Кримінальні процесуальні відносини також можуть розглядатися 

як окремий другорядний елемент структури предмету правового регулювання. 

Головними структурними елементами предмету кримінального 

процесуального регулювання є генеральні (загальні) права, другорядними 

елементами – процесуальний статус учасників кримінального судочинства та 

порядок кримінального провадження. 

 

3.2. Законні інтереси як елемент предмету правового регулювання у 

кримінальному процесі 

 

У попередніх підрозділах нами було визначено, що «предмет правового 

регулювання у кримінальному процесі» є складною категорією, що її слід 

визначати через такі елементи: 1) кримінальні процесуальні відносини; 2) 

кримінальна процесуальна діяльність; 3) права, свободи і законні інтереси 

людини. Кожна зазначена категорія характеризує окремий аспект предмету 

правового регулювання у кримінальному процесі. 

Якщо такі категорії, як «кримінальні процесуальні відносини», 

«кримінальна процесуальна діяльність», «права людини» вже неодноразово 

були предметом наукових досліджень вчених-процесуалістів, то категорії 

«свободи» і «законні інтереси» залишаються малодослідженими у теорії 

кримінального процесу. Саме тому в межах цього підрозділу спробуємо 

дослідити законні інтереси, а у межах наступного підрозділу – свободи як 

елемент предмету правового регулювання у кримінальному процесі. 

Законні інтереси – категорія безперечно складна і недостатньо досліджена 

з правової точки зору. Однозначно це – прогалина сучасної правової доктрини, 

адже суть охоронюваних законом інтересів та юридичне навантаження, 

притаманне їм у повсякденних правовідносинах сторін, заслуговує на більш 

глибоку увагу [449, с. 55]. 
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Для розкриття природи поняття «законні інтереси» проаналізуємо 

відповідні теоретичні погляди. 

В юридичній теорії не існує єдиної думки щодо поняття «законний 

інтерес». 

В. С. Шадрін визначає законний інтерес як інтерес особи, закріплений у 

суб’єктивному праві. На думку автора, законний інтерес не має самостійного 

практичного значення і має бути виключений із кримінально-процесуального 

закону [503, с. 29–30]. Аналогічної позиції дотримується Е. Ф. Куцова, яка 

пише, що законними інтересами обвинуваченого є лише ті його суттєві 

інтереси, які виражені у нормах права, визнані ними [184, с. 58]. 

Подібної точки зору дотримується С. В. Міхайлов, який вказує, що у будь-

якому випадку об’єктом правового захисту є суб’єктивні права, а тому не має 

значення те, як у тексті законів називатиметься засіб правового захисту – право 

чи законний інтерес. Так чи інакше, йдеться про суб’єктивне право [281, с. 40]. 

Зазначені автори фактично ототожнюють законні інтереси із 

суб’єктивними правами. Однак між законними інтересами і суб’єктивними 

правами є відмінні риси. Однією із таких, за справедливим твердженням О. Ф. 

Скакун, є те, що суб’єктивне право має індивідуально-визначений характер, 

оскільки у законодавстві є вказівка діяти суворо певним чином 

(сформульований правовий дозвіл), а законний інтерес має загальний характер, 

оскільки в законодавстві немає вказівки на необхідність діяти суворо певним 

чином (правовий дозвіл не сформульований, а виходить із сукупності правових 

норм і принципів, змісту законодавства) [432, с. 515–516]. На наш погляд, це – 

найсуттєвіша формальна відмінність законного інтересу від суб’єктивного 

права. Тому ми не можемо погодитись із позиціями В. С. Шадріна, Е. Ф. 

Куцової та С. В. Міхайлова. 

Ми також не можемо підтримати точку зору А. О. Бартова, який зазначає, 

що наділення особи законним інтересом відбувається унаслідок покладення на 

інших осіб певного обов’язку або заборони. Законний інтерес означає потребу 

особи у дотриманні заборон і у виконанні обов’язків іншими особами, 
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очікування такої поведінки від них [30, с. 57]. А. О. Бартов невиправдано 

звужує сферу законних інтересів. Учасник правовідносин може мати законні 

інтереси, що безпосередньо не пов’язані з виконанням певного обов’язку або 

дотриманням конкретної заборони іншими особами, у тому числі державними 

органами. 

Не так категорично поняття «законні інтереси» визначає Л. Д. Кокорєв, 

який вказує, що під законними інтересами необхідно розуміти інтереси, що 

закріплені у законі, а також інтереси, що хоча і не передбачені певною 

правовою нормою, але випливають із змісту закону, відповідають йому [153, 

с. 21]. Прихильником такої позиції є Л. І. Малахова [256, с. 96]. 

Схожу позицію на визначення поняття законних інтересів висловила З. В. 

Макарова, на думку якої, законні інтереси не є правами і свободами. Законні 

інтереси не охоплюються змістом прав і свобод, проте мають характер 

юридичних дозволів і закріплюються не лише у конкретних правових приписах, 

а й у принципах права загального значення [254, с. 228]. 

Якщо визнати таку позицію правильною, то необхідно констатувати, що 

існують законні інтереси, що прямо передбачені кримінально-процесуальним 

законом, та законні інтереси, які прямо в законі не виписані, але випливають із 

загальних положень (принципів) права. Це є можливим, проте позбавленим 

жодного сенсу, оскільки законними інтересами учасників кримінального 

провадження можуть бути всі їхні незаборонені прагнення щодо досягнення 

бажаного результату провадження. Законні інтереси обумовлюються 

безпосередньо не правовою формою, а заборонами, якими є пасивні 

кримінально-процесуальні обов’язки учасників кримінального провадження. 

Отже, безпосереднє закріплення у кримінально-процесуальному законодавстві 

навіть деяких законних інтересів не «підсилить» останніх. 

О. Є. Костюченко пише, що законний інтерес – це прагнення учасників 

правовідносин задовольнити свої найбільш важливі та необхідні потреби, 

засновані на визначених у законі правах та обов’язках [165, с. 264]. 
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Проти такої позиції виступає Т. О. Пікуля. Автор зазначає, що у законних 

інтересах відображаються менш значущі потреби порівняно із тими, що 

закріплюються у суб’єктивних правах. Тобто деякі інтереси право «може» 

передбачити у суб’єктивних правах, але «не бажає», адже у цьому немає 

необхідності як для держави, так і для носія таких інтересів. Це, переважно, 

суто індивідуальні, незначні, що не мають значення для загалу [316]. 

Дійсно, найбільш важливі і необхідні потреби відображаються у 

суб’єктивних правах, а менш значні – у законних інтересах учасників 

правовідносин. Підтвердженням цього є ставлення держави до юридичного 

забезпечення суб’єктивних прав та законних інтересів. Суб’єктивні права 

гарантуються юридичними обов’язками, чого не можна казати щодо законних 

інтересів, що забезпечуються лише можливістю звернення за захистом останніх 

до компетентного державного органу. Тому використання словосполучення 

«найбільш важливі та необхідні потреби» у визначенні поняття «законний 

інтерес» є некоректним. 

Т. О. Пікуля пише, що законний інтерес – юридичний дозвіл, який має, на 

відміну від суб’єктивного права, характер правового прагнення. Однак і 

законний інтерес можна вважати певною можливістю, але переважно 

соціальною, фактичною, а не правовою [316]. 

Приблизно таку саму позицію займає О. Ф. Скакун, яка вказує, що 

законний інтерес становить собою можливість фактичної, а не правової 

властивості, тобто можливість користуватися благом, без чітких меж (міри) 

дозволеної поведінки і права вимагати певних дій від інших осіб («усічена 

правова можливість») [432, с. 515]. 

Ми не можемо підтримати позицію зазначених авторів, тому що законний 

інтерес завжди є правовою (законною) можливістю учасників правовідносин 

задовольняти власні потреби. Попри те, що законні інтереси прямо не визначені 

у законодавстві, вони зумовлюються юридичними обов’язками, що прямо 

«оформлюються» правовими нормами. Юридичні обов’язки, зокрема правові 

заборони, визначають правові межі законних інтересів учасників 
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правовідносин. До того ж охорона і захист законних інтересів прямо 

передбачена законодавством. Тому не можна не визнати правову (законну) 

природу можливостей, якими є законні інтереси учасників правовідносин. 

І. В. Венедіктова зазначає, що охоронюваний законом інтерес – це 

усвідомлена суб’єктом права необхідність в отриманні певного матеріального / 

нематеріального блага або зміни правового статусу, що спонукають суб’єктів 

права вчинювати конкретні дії чи навпаки, утримуватися від них, які 

знаходяться в правовому полі і не є забороненими державою [60, с. 122]. 

Прихильник такої позиції І. О. Личенко стверджує, що недоцільно 

визначати зміст «законного інтересу» як дозвіл чи прагнення. У процесі 

формування законного інтересу прагнення чи потреба проходить процес 

усвідомлення, аналітичної обробки та психологічної оцінки з боку особи. Тому 

власне прагнення не може пояснювати зміст законного інтересу та сприйматися 

як тотожне йому поняття [194, с. 146]. Також автор зазначає, що законний 

інтерес не є дозволом, оскільки джерелом його виникнення є не лише воля 

держави, а й особисті прагнення суб’єкта чи потреби територіальної громади, 

які існують об’єктивно, пов’язані з власне природою людини, а їх захист в 

окремих випадках може діставати вияв самозахисту. Тобто державний дозвіл 

для таких інтересів не є первинним. Вони забезпечуються державою та 

набувають юридичного значення лише у випадку значущості для особи та 

суспільства [194, с. 146]. 

Важко погодитись з такою позицією авторів. Процес усвідомлення, 

аналітичної обробки та психологічної оцінки особою свого прагнення не є 

перешкодою формулювання поняття законного інтересу через термін 

«прагнення». Використання останнього передбачає врахування психологічного 

ставлення особи до реалізації власних потреб шляхом отримання певних благ. 

Крім того, законні інтереси тісно пов’язані з нормативністю права. 

Незаборонені законом прагнення учасників правовідносин є змістом законних 

інтересів. Іншими словами, не забороненими є завжди дозволені прагнення. 

Разом з тим прямо визначені юридичні дозволи не охоплюють всіх законних 
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інтересів учасників правовідносин. Законні інтереси насамперед є загальними 

дозволами, що випливають із змісту нормативно-правових актів. Тому не є 

помилкою визначення поняття «законного інтересу» як юридичного дозволу, 

який прямо не є конкретизованим у законодавстві. 

Також нелогічною є запропонована І. В. Венедіктовою у визначенні 

поняття «охоронюваний законом інтерес» диференціація таких процесів, як 

отримання нематеріального блага та зміна правового статусу особи. Змістовне 

навантаження словосполучення «отримання нематеріального блага» явно 

охоплюватиме смислове значення словосполучення «зміна правового статусу». 

Коли результатом особистої діяльності є надання особі бажаного правового 

статусу, слід завжди констатувати отримання останньою нематеріального 

блага. Таким чином, розділення вказаних процесів є не досить вдалим. 

На нашу думку, найбільш повне визначення законного інтересу дав 

теоретик права О. В. Малько. Останній розглядає його як відображений в 

об’єктивному праві або такий, що випливає із його загального змісту, та в 

певному ступені гарантований державою простий юридичний дозвіл, що 

виявляється у прагненнях суб’єкта користуватися конкретним соціальним 

благом, а також в деяких випадках звертатися за захистом до компетентних 

органів – з метою задоволення власних потреб, що не суперечать 

суспільним [260, с. 66; 262, с. 31]
1
. 

Прихильник такої позиції В. В. Субочев додає, що інтереси, з метою 

задоволення яких суб’єкт прагне користуватися певним соціальним благом і в 

деяких випадках звертатися за захистом до компетентних органів, мають не 

суперечити нормам права [450, с. 12]. 

Ми вважаємо, що потреби або інтереси, задоволення яких прагне особа, 

мають відповідати не лише нормам права, а і його принципам. Тому суттєвим 

доповненням ознак законного інтересу, перерахованих О. В. Мальком, є ознаки, 

що містяться у Рішенні КСУ, ухваленому у справі за конституційним поданням 

                                                           
1
 Прибічниками такої позиції є Ю. М. Оборотов [297, с. 66] та О. Ф. Скакун [432, 

с. 514–515]. 
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50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень 

частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа 

про охоронюваний законом інтерес) [408]. У цій справі КСУ вирішив, що 

потреби, на задоволення яких спрямоване прагнення особи користуватися 

конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, мають узгоджуватися 

не лише із суспільними інтересами, а й з Конституцією і законами України, 

справедливістю, добросовісністю, розумністю та іншими загальноправовими 

засадами [408]. 

Ми не можемо погодитись із О. В. Мальком у тому, що законний інтерес 

відображається в об’єктивному праві, яке уявляється надто абстрактно. Поняття 

«законний інтерес» слід визначати через термін «законодавство», у змісті якого 

чітко виписуються правові заборони, що обумовлюють незаборонені прагнення 

особи користуватися конкретними благами. 

У кримінальному процесі носіями законних інтересів можуть бути лише 

учасники кримінального провадження (потерпілий, свідок, підозрюваний, 

обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий та інші). Це пояснюється 

тим, що діяльність останніх регулюється за загальнодозвільним типом 

правового регулювання (дозволено робити все, крім того, що прямо заборонено 

законодавством). 

Діяльність суб’єктів кримінального процесу регулюється за 

спеціальнодозвільним типом правового регулювання, відповідно до якого 

слідчий, прокурор і суддя зобов’язані діяти лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені кримінально-процесуальним 

законодавством
1
. Іншими словами, суб’єктам кримінального процесу 

                                                           
1
 Підтвердженням цього є нормативні положення ст. 19 Конституції України, якими 

встановлено, що 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 [156]. 
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заборонено робити все, крім того, що прямо дозволено чинними кримінально-

процесуальними нормами
1
. 

Таке спеціальнодозвільне регулювання унеможливлює включення до 

правового статусу суб’єктів кримінального процесу такого елементу, як законні 

інтереси. Разом з тим на суб’єктів кримінального процесу покладаються 

завдання щодо охорони та захисту законних інтересів учасників кримінального 

провадження. 

Отже, законним інтересом у кримінальному процесі є відображений у 

кримінально-процесуальному законодавстві та такий, що випливає із його 

загального змісту, і в певному ступені гарантований суб’єктами кримінального 

процесу простий юридичний дозвіл, що виявляється у прагненнях учасника 

кримінального провадження користуватися конкретним благом, а також в 

деяких випадках звертатися за захистом до судових органів – з метою 

задоволення власних потреб, що не суперечать суспільним інтересам, 

Конституції і законам України, справедливості, розумності, повноти, 

об’єктивності, рівності, змагальності та іншим засадам кримінального 

провадження. 

Тепер проаналізуємо зміст кодифікованих нормативно-правових актів у 

сфері кримінального судочинства щодо регулювання ними законних інтересів 

учасників кримінального провадження. 

У ст. 2 КПК 1960 року [177] встановлювалося, що завданнями 

кримінального судочинства є охорона прав та законних інтересів фізичних і 

юридичних осіб, які беруть в ньому участь. Крім того, словосполучення 

«законні інтереси» безпосередньо використовується законодавцем всього 5 

разів у нормативних положеннях щодо потерпілого (ст.ст. 27, 290), 

підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого (ст.ст. 

44, 266), особи, інтересів якої стосується порушена кримінальна справа (ст. 236-

                                                           
1
 Наприклад, слідчий, прокурор не можуть порушити кримінальне провадження за 

іншим порядком, крім того, що прямо передбачений нормами ст. 214 КПК. Або слідчий 

суддя, суд можуть застосувати, скасувати або змінити запобіжний захід лише у такому 

порядку, що прямо визначений нормативними положеннями ст.ст. 194, 199, 333 КПК.  
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7). Опосередковано на законні інтереси учасників кримінального провадження 

законодавець вказує понад 30 разів в інших кримінально-процесуальних нормах 

(ст.ст. 20, 27, 52, 54, 61, 81, 90, 99, 99-1, 215, 236-1, 236-5, 236-7, 263, 291, 348, 

349, 351, 354, 360, 384, 387, 400-6, 400-8, 400-14, 441). Однак кримінально-

процесуальні норми не розкривають дефініції «законні інтереси» учасників 

кримінального провадження. 

У проектах КПК України зміст поняття «законні інтереси» також не 

визначається. Разом з тим авторами проекту КПК, розробленого Національною 

комісією зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права (ст.ст. 3, 

23) [352], та проекту КПК, внесеного на розгляд Верховної Ради України 

народними депутатами В. Р. Мойсиком, І. В. Вернидубовим, С. В. Ківаловим, 

Ю. А. Кармазіним (реєстраційний № 1233) (ст.ст. 2, 7, 10, 20, 21, 25, 26, 36, 48, 

61, 62, 64, 65, 102, 165, 192, 196, 219, 342) [353], термін «законні інтереси» 

неодноразово використовувався. 

У чинному КПК України міститься термін «законні інтереси» (ст.ст. 2, 22, 

47, 223, 236 та ін.), проте його дефініція у законі не розкривається. 

У КПК інших держав також без визначення поняття йдеться про законні 

інтереси учасників кримінального провадження. 

Так, у КПК Російської Федерації [477] термін «законні інтереси» 

використовується щодо осіб і організацій, які потерпіли від злочину (ст.ст. 6, 

45, 147, 318), неповнолітніх осіб, які визнані недієздатними чи обмежено 

дієздатними (ст. 44), підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, 

потерпілого, його законного представника, приватного обвинувача, експерта, 

цивільного позивача, цивільного відповідача, їх представників (ст.ст. 47, 119, 

196), учасників кримінального судочинства (ст. 161), свідка (ст. 189). 

У КПК Республіки Білорусь [474] словосполучення «законні інтереси» 

застосовується щодо фізичних та юридичних осіб, яким злочином завдано 

фізичної, майнової або моральної шкоди (ст. 2), осіб, які беруть участь у 

кримінальній справі (ст. 18), громадян (ст. 20), осіб, які знаходяться у 

службовій залежності від обвинуваченого (ст.ст. 26, 176), підозрюваного та 
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обвинуваченого (ст.ст. 44, 228), учасників кримінального судочинства та інших 

осіб (ст.ст. 137, 140, 198), підприємств, установ, організацій, об’єднань (ст.ст. 

178), неповнолітнього потерпілого або свідка (ст. 221), потерпілого (ст. 296). 

У КПК Республіки Казахстан [475] конструкція «законні інтереси» 

використовується щодо потерпілого, цивільного позивача, цивільного 

відповідача, приватного обвинувача (ст.ст. 7, 80, 81, 318), підозрюваного, 

обвинуваченого (ст.ст. 69, 241), потерпілих, які є неповнолітніми (ст. 80), свідка 

(ст. 82), учасників кримінального судочинства (ст.ст. 102, 107), громадян та 

організацій (ст.ст. 107, 109, 187), неповнолітніх свідка та потерпілого (ст. 215), 

засуджених (ст. 404). 

У КПК Азербайджанської Республіки [473] термін «законні інтереси» 

використовується щодо потерпілого, цивільного позивача, підозрюваного, 

обвинуваченого, цивільного відповідача (ст.ст. 7, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 102, 114, 

122, 211, 299, 313), захисника, підзахисного (ст. 92), обмежено дієздатного 

учасника кримінального процесу (ст. 100), недієздатного або обмежено 

дієздатного потерпілого, цивільного позивача, підозрюваного, обвинуваченого 

(ст. 101), учасників кримінального процесу та інших осіб, які беруть участь у 

кримінальному процесі (ст.ст. 121, 211, 222), особи, яка знаходиться під вартою 

(ст. 161), особи, у якої провадиться обшук або виїмка (ст. 244), учасників 

судового засідання (ст.ст. 447, 450, 453). 

Без визначення змісту термін «законні інтереси» кілька разів зустрічається 

у КПК Республіки Молдова (ст.ст. 143, 244, 247, 276, 298, 313, 401, 473) [476]. 

Також без розкриття змісту термін «законні інтереси» вживається у таких 

законодавчих актах: ЗУ від 2 липня 2015 року «Про Національну поліцію» 

(ст.ст. 62, 104) [343], ЗУ від 14 жовтня 2014 року «Про прокуратуру» (ст. 

23) [347]
1
, ЗУ від 5 липня 2012 року «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» (ст.ст. 1, 19, 21) [332], ЗУ від 2 червня 2011 року «Про безоплатну 

                                                           
1
 До набуття чинності зазначеними законами термін «законні інтереси» без жодного 

тлумачення вживався у ст.ст. 2, 25 ЗУ від 20 грудня 1990 року «Про міліцію» [342] та у ст.ст. 

20, 29 ЗУ від 5 листопада 1991 року «Про прокуратуру» [348]. 
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правову допомогу» (ст. 25) [333], ЗУ від 7 липня 2010 року «Про судоустрій і 

статус суддів» (преамбула, ст. 7) [350]. 

Отже, результати аналізу кримінально-процесуального законодавства 

свідчать про те, що: 1) законні інтереси учасників кримінального провадження 

є предметом правового регулювання у кримінальному процесі; 2) 

словосполучення «законні інтереси» використовується лише щодо осіб, які 

беруть участь у кримінальному провадженні (потерпілий, підозрюваний, 

обвинувачений, підсудний, засуджений, виправданий та інші) та не 

використовується щодо суб’єктів кримінального процесу, які його ведуть 

(органи досудового розслідування, прокурор, суд); 3) зміст поняття «законні 

інтереси» учасників кримінального провадження у кримінально-

процесуальному законодавстві не розкривається. 

Такий стан правового регулювання законних інтересів у кримінальному 

процесі можна пояснити такими причинами. 

Нормативність права є об’єктивно обумовленою, проте не універсальною. 

Кількість інтересів, що потребують правового регулювання і безпосередньої 

охорони, є набагато більшою за нормативну основу впливу на суспільні 

відносини. Існують інтереси, що не отримали конкретного визначення, 

закріплення у нормах права, але відповідають «духу» і принципам права [450, 

с. 12]. 

Прикладами таких інтересів у кримінальному процесі є: законний інтерес 

цивільного позивача щодо повного відшкодування завданої йому матеріальної 

шкоди; законний інтерес підозрюваного, обвинуваченого (підсудного) 

захищатися всіма не забороненими законом засобами від кримінального 

переслідування; законний інтерес особи у статусі свідка не стати 

переслідуваним учасником кримінального провадження; законний інтерес 

особи у набутті статусу обвинуваченого, коли щодо неї є досить доказів, які 

вказують на вчинення злочину; законний інтерес особи у найскорішому набутті 

статусу потерпілого після заподіяння їй злочином моральної, фізичної або 

майнової шкоди; законний інтерес особи у скасуванні постанови про 
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порушення кримінальної справи щодо неї, якщо при цьому були порушені її 

права. 

Як бачимо, зазначені законні інтереси не закріплюються у кримінально-

процесуальному законі, але узгоджуються із «духом» та основоположними 

ідеями кримінально-процесуального права (справедливість, неупередженість, 

всебічність, повнота, рівність, гуманність, змагальність тощо). 

Виходячи за нормативні межі кримінально-процесуального закону, 

законні інтереси учасників кримінального процесу спрямовуються на 

реалізацію особистих правомірних потреб, можливість задоволення яких не 

передбачена законом як відповідних прав. Тим самим законні інтереси 

доповнюють суб’єктивні права учасників кримінального процесу. Тому законні 

інтереси не можуть не бути предметом правового регулювання у 

кримінальному процесі, що підтверджує вищенаведений аналіз кодифікованих 

кримінально-процесуальних актів. 

Використання терміна «законні інтереси» до осіб, які беруть участь у 

кримінальному процесі (потерпілий, підозрюваний, обвинувачений, підсудний, 

засуджений, виправданий та інші), а не до суб’єктів, які ведуть кримінальний 

процес (слідчий, прокурор, суддя) обумовлюється відмінністю у типах 

(порядках) правового регулювання кримінально-процесуальної діяльності 

зазначених груп суб’єктів (учасників). 

Спеціальнодозвільний тип передбачає таке регулювання діяльності 

суб’єктів кримінального провадження, коли модель діяльності останніх вже 

чітко визначена у кримінально-процесуальному законі. А суб’єкти 

кримінального процесу не можуть здійснювати діяльність інакше, ніж 

відповідно до нормативно визначеної моделі. Тому за спеціальнодозвільного 

типу регулювання не може використовуватися конструкція «законні інтереси», 

адже останні, як слушно зазначає В. В. Субочев, є стихійними за своєю 

природою [450, с. 18]. Вони – підґрунтя для маневру у рамках вже діючих 

позитивних встановлень [450, с. 5]. 
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«Ступінь закріпленості» у законодавстві законних інтересів саме 

загальний; вони випливають з вже об’єктивно існуючих «правових 

встановлень» і дозволяють суб’єкту правовідносин діяти у межах таких, що 

відповідають законодавству, гарантій [449, с. 53]. 

Законні інтереси – це не тільки дозвільні, дозволені, а й не заборонені 

прагнення громадян щодо здобуття певних благ, тому що правове регулювання 

користування благами здійснюється за формулою: «Все, що не заборонено, 

дозволено» [450, с. 26]. 

Така формула притаманна загальнодозвільному типу, за яким 

здійснюється регулювання діяльності учасників кримінального процесу. 

Загальнодозвільний тип правового регулювання надає можливість особам, які 

беруть участь у кримінальному провадженні (потерпілому, підозрюваному, 

обвинуваченому (підсудному), засудженому, виправданому та іншим), робити 

все, крім того, що прямо заборонено законодавством. Саме тому процесуальний 

статус учасників кримінального провадження, крім прав і обов’язків, має 

включати таку складову, як законні інтереси. 

У процесуальній теорії ставиться питання про те, чи доцільно визнавати 

одним з призначень кримінально-процесуального законодавства захист 

правової категорії «законний інтерес особи», що не містить визначеної 

інтерпретації у жодному нормативно-правовому акті? Безперечно, «законний 

інтерес особи» є наявним у кримінальному процесі постійно, але чи можливий 

ефективний захист останнього, зважаючи на відсутність його тлумачення у 

законі [51, с. 117]? 

Розкриття дефініції «законні інтереси» у кримінально-процесуальному 

законодавстві є недоцільним, адже визначення поняття «законні інтереси» у 

кримінально-процесуальних нормах не матиме жодного значення для практики 

кримінального процесу
1
. Немає також жодного сенсу в закріпленні у законі 

                                                           
1
 Поняття «законні інтереси» може визначатися у теорії кримінального процесу, що 

сприятиме визначенню у законодавстві ефективних гарантій реалізації законних інтересів 

учасників кримінального провадження. 
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вичерпного переліку законних інтересів учасників кримінального провадження, 

оскільки наперед сформулювати всі законні інтереси для всіх учасників 

кримінального процесу неможливо та й недоцільно з огляду на те, що у такому 

разі зникне «підґрунтя для маневру у рамках вже діючих позитивних 

встановлень» [450, с. 5]. 

Разом з тим у кримінально-процесуальному законі слід визначити гарантії 

реалізації законних інтересів учасників кримінального процесу. Недостатнім є 

закріплення у статтях КПК України загальних положень про охорону і захист 

законних інтересів учасників кримінального процесу (ст.ст. 2, 3, 22, 47 та інші). 

оскільки охорона і захист законних інтересів апріорі не забезпечується 

процесуальними обов’язками суб’єктів кримінального процесу. Крім того, 

вказаними абстрактними нормами не можна безпосередньо скористатися у разі 

обмеження або порушення законних інтересів під час кримінального 

судочинства. Адже положення статей КПК не встановлюють процесуального 

порядку захисту законних інтересів учасників кримінального процесу. 

На наш погляд, у законодавстві слід передбачити процедурні норми щодо 

захисту законних інтересів учасників кримінального процесу. Гарантом 

реалізації законних інтересів має стати суд як незалежний орган державної 

влади. 

Тепер перейдемо до дослідження структурних елементів законних 

інтересів. 

В юридичній літературі зазначається про неоднаковість набору 

правомочностей, що охоплюються законними інтересами та правами і 

свободами. Якщо правові приписи гарантують «модельну» поведінку суб’єкта, 

який реалізує свій інтерес у рамках наданого права або свободи, то 

гарантованість стосовно законних інтересів означає лише забезпечення повною 

мірою існування останніх як правових прагнень, без атрибутивної їм 

можливості здійснення. Гарантується факт існування законного інтересу як 

правового інституту, «спроба» його реалізації, але не власне реалізація. 
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Стосовно суб’єктивних прав і свобод може бути застосована «гарантія 

здійснення», щодо законних інтересів – «гарантія наявності» [506, с. 10]. 

Законні інтереси мають структуру, що її представники теорії права 

подають як сукупність таких елементів: 1) необхідність суб’єкта задовольняти 

власну потребу певним соціальним благом шляхом використання усіх законних 

способів; 2) можливість звертатися за захистом порушених або заперечуваних 

законних інтересів до компетентних органів [450, с. 12–13]. 

Не заперечуючи зазначену структуру законних інтересів, зазначимо, що 

останню доцільніше розглядати за аналогією зі структурою суб’єктивного 

права, але з урахуванням відмінності законних інтересів від суб’єктивних прав. 

Основна відмінність суб’єктивних прав і законних інтересів полягає у 

тому, що вони становлять собою різні правові дозволи [450, с. 27]. Суб’єктивне 

право – це конкретний дозвіл, законний інтерес – загальний дозвіл [132, с. 12]. 

Законні інтереси – це можливість, гарантована у меншому ступені, ніж 

дозволена поведінка в рамках суб’єктивного права [448, с. 118]. Якщо сутність 

суб’єктивного права полягає у можливості, яка юридично гарантується та 

забезпечується обов’язками інших осіб, то сутність законного інтересу – у 

простій дозволеності певної поведінки [290, с. 164]. 

Виокремлюються два основоположні аспекти, що дозволяють вести мову 

про різний характер зазначених категорій: 1) «незакріпленість» конкретних 

законних інтересів в нормах права, що свідчить лише про незаборонену, 

правомірну поведінку, під час якої реалізується інтерес учасника 

правовідносин, але не про поведінку, модель якої визнається суб’єктами 

правотворчого процесу, гарантуючи можливість і характер певних дій на 

державному рівні; 2) відсутність зобов’язаної особи стосовно «носія» законного 

інтересу [450, с. 27–28]. 

Отже, законні інтереси гарантовані суб’єктами правотворення лише у 

загальному вигляді, як такі, що не суперечать закону, прагнення. Законні 

інтереси охороняються та захищаються відповідно до тієї логіки, що прагнення 
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суб’єкта, які не суперечать сенсу суб’єктивного права, чинним нормам, не 

забезпечуватися юридично не можуть [506, с. 18]. 

Виходячи з цього щодо законних інтересів можна зазначити, що в 

загальному (абстрактному) вигляді законні інтереси включають такі структурні 

елементи: 1) закономочність на власні позитивні дії чітко не визначеного 

характеру (використання загальної можливості); 2) закономочність на чужі дії 

чітко не визначеного характеру (виконання та дотримання загальної 

можливості); 3) закономочність домагання невизначеного характеру (захист 

загальної можливості). 

Співвідношення структурних елементів суб’єктивних прав та структурних 

елементів законних інтересів засвідчує, що їх структурні юридичні дозволи 

(правомочності, закономочності) відрізняються ступенем визначеності. Якщо 

структура суб’єктивних прав містить конкретні правомочності на власні 

позитивні дії, які гарантуються визначеними правомочностями на чужі дії та 

правомочностями домагання, то законні інтереси включають загальні 

закономочності на власні дії, що забезпечуються чітко не визначеними 

закономочностями на чужі дії та закономочностями домагання. 

Зазначена відмінність суб’єктивних прав від законних інтересів не 

перешкоджає останнім обумовлювати юридичний і фактичний зміст 

кримінальних процесуальних відносин. 

У процесуальному статусі учасника кримінального провадження загальна 

юридична можливість учасника кримінального провадження підкріплюється 

загальною юридичної повинністю. Це випливає зі змісту ст. 2 КПК, де 

зазначається, що одним із завдань кримінального провадження є охорона 

законних інтересів учасників кримінального провадження. Тобто органи, що 

здійснюють кримінальне судочинство, повинні забезпечувати реалізацію 

законних інтересів потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача, 

свідка, експерта, підозрюваного, обвинуваченого та інших учасників. 

У випадку неможливості реалізувати свої законні інтереси учасники 

кримінального провадження можуть звертатися до слідчого, прокурора та суду 
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за захистом прагнень, що не суперечать положенням кримінального 

процесуального законодавства. 

Необхідність учасників кримінального провадження реалізовувати свої 

законні інтереси спонукає їх до здійснення кримінальних процесуальних дій 

щодо задоволення потреб певним соціальним благом. Такі дії охоплюються 

фактичним змістом кримінальних процесуальних відносин. 

Таким чином, невід’ємним структурним елементом предмету правового 

регулювання у кримінальному процесі є законні інтереси, що мають власну 

структуру. 

 

3.3. Свободи як елемент предмету правового регулювання у 

кримінальному процесі 

 

Зачіпаючи буквально усі прояви життєдіяльності людини, виступаючи їх 

необхідною умовою і одночасно базисною загальною метою, свобода є 

предметом усіх галузей соціального знання, у тому числі правознавства. Вчені-

юристи опиняються перед необхідністю шукати відповіді на питання про 

специфіку державно-правової форми реалізації свободи, про ті шляхи й 

механізми, за допомогою яких держава і право сприяють її досягненню [144, 

с. 443]. 

Разом з тим держава і право є «винуватцями» створення своєрідної 

парадоксальної ситуації. Вони мають великі можливості для досягнення і 

забезпечення свободи як у масштабах суспільства в цілому, так і на рівні 

кожного окремого індивіда. Водночас енергія, потужність, ефект всеосяжності 

цих інститутів використовуються і з метою обмеження свободи, примусу і 

насильства щодо людей [144, с. 443–444]. 

Така парадоксальна ситуація яскраво виявляється у сфері кримінального 

процесу. З одного боку, суб’єкти кримінального процесу, виконуючи завдання 

щодо захисту особи, суспільства і держави від кримінальних правопорушень 

(ст. 2 КПК), здійснюють кримінальне провадження, під час якого обмежують 
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свободи осіб, які підозрюються у вчиненні суспільно небезпечного діяння. З 

іншого боку, на органи, що здійснюють кримінальне судочинство, покладається 

завдання стосовно охорони свобод учасників кримінального провадження (ст. 2 

КПК), під час виконання якого суд, прокурор, слідчий, оперативні підрозділи 

сприяють іншим учасникам кримінального процесу у реалізації їх свобод. 

Тому особливої актуальності набуває питання щодо дослідження свобод як 

елементу предмету правового регулювання у кримінальному процесі
1
. 

У попередньому підрозділі ми досліджували законні інтереси як елемент 

предмету кримінального процесуального регулювання шляхом аналізу 

положень кримінального процесуального законодавства і теорії кримінального 

процесу. З огляду на схожість функціонального призначення законних інтересів 

і свобод використаємо такий самий підхід під час дослідження у цьому 

підрозділі. 

Попри те, що у кримінальній процесуальній теорії питання щодо свободи 

як предмету кримінального процесуального регулювання залишається майже 

недослідженим, зміст нормативно-правових актів у сфері кримінального 

процесу містить термін «свободи». 

Так, термін «свободи» використовується у назві розділу ІІ Конституції 

України. У змісті Основного Закону цей термін застосовується разом з 

категорією «права» у контексті напряму діяльності держави (ст. 3), захисту (ст. 

8), забезпечення (ст.ст. 3, 22), можливості порушення (ст. 23), рівності громадян 

перед законом (ст. 24) тощо. 

У ЗУ від 2 липня 2015 року «Про Національну поліцію» термін «свободи» 

застосовувався разом з терміном «права» у сенсі охорони, дотримання, захисту, 

забезпечення (ст.ст. 1, 2, 7, 9, 10, 12), можливості обмеження, порушення (ст.ст. 

28, 29), а також з термінами «права» і «законні інтереси» у контексті захисту 

                                                           
1
 З огляду на практичну діяльність ми повністю погоджуємося з Д. О. Толченкіним у 

тому, що дослідження юридичної свободи видається доцільним здійснити через категорії 

аналітичної юриспруденції, що становлять фундамент нормативного праворозуміння («типи 

правового регулювання», «заборони, дозволи і позитивні зобов’язання», «суб’єктивне право і 

юридичний обов’язок» тощо), на основі норм і юридичних конструкцій чинного 

законодавства [465, с. 33]. 
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(ст. 62)
1
. З вищезазначеними юридичними категоріями термін «свободи» 

унормовується у ЗУ від 7 липня 2010 року «Про судоустрій і статус суддів» 

щодо захисту (преамбула, ст. 7), дотримання (ст. 21). У ЗУ від 5 липня 2012 

року «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» термін «свободи» також 

використовується поряд з термінами «права» і «законні інтереси», але у сенсі 

забезпечення реалізації (ст. 1), захисту (ст.ст. 19, 20), використання (ст. 21) 

тощо. У ЗУ від 25 березня 1992 року «Про Службу безпеки України» правова 

категорія «свободи» закріплюється лише поряд з терміном «права» щодо 

дотримання, можливості обмеження (ст.ст. 5, 10), користування (ст. 27). 

Аналогічним чином термін «свободи» використовується разом з «правами» у 

ЗУ від 14 жовтня 2014 року «Про прокуратуру» щодо захисту (ст.ст. 1, 23, 36)
2
. 

У ЗУ від 18 лютого 1992 року «Про оперативно-розшукову діяльність» 

категорія «свободи» зазначається разом з «правами» щодо дотримання (ст. 4), 

можливості порушення, обмеження та захисту (ст. 9) та заподіяння шкоди (ст. 

12). Зміст ЗУ від 2 червня 2011 року «Про безоплатну правову допомогу» 

включає правову регламентацію «свобод» разом з терміном «права» у контексті 

забезпечення реалізації і захисту (ст.ст. 1, 10, 11), інформування (ст. 7). 

Розглянемо зміст кримінального процесуального закону щодо правового 

регулювання свобод людини. 

У ст. 2 чинного КПК України зазначається, що одним із завдань 

кримінального судочинства є охорона прав, свобод та законних інтересів 

учасників кримінального провадження. Також термін «свободи» застосовується 

у кримінальному процесуальному законі як окремо щодо обмеження волі (ст.ст. 

12, 186, 187, 206), самовикриття (ст. 18), подання сторонами провадження своїх 

доказів до суду (ст. 22), пересування (ст. 138), так і разом з категорією «права» 

                                                           
1
 До набуття чинності ЗУ від 2 липня 2015 року «Про Національну поліцію» термін 

«свободи» використовувався у ЗУ від 20 грудня 1990 року «Про міліцію». У нормах 

останнього термін «свободи» використовувався разом з термінами «права» і «законні 

інтереси» у сенсі захисту (ст. 2), можливості обмеження (ст.ст. 5, 27) [342]. 
2
 У раніше чинному ЗУ від 5 листопада 1991 року «Про прокуратуру» термін «свободи» 

застосовувався стосовно захисту (ст.ст. 4, 6, 21), можливості обмеження (ст. 5), додержання 

(ст. 19) тощо [348]. 
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або «права і законні інтереси» (ст.ст. 3, 8, 11, 24, 27, 47, 87, 90, 256 та інші 

статті КПК). 

Аналогічним чином «свободи» врегульовані у КПК Республіки Молдова. 

Зазначений термін застосовується разом з категорією «права» (ст.ст. 2, 6, 7, 10, 

93 та ін.) та використовується окремо стосовно фізичного обмеження волі 

(ст.ст. 6, 11, 63, 165, 166, 172 та ін.), самовикриття (ст. 21), оцінки доказів (ст. 

27). 

У КПК Республіки Білорусь термін «свободи» у загальному значенні 

використовується разом з терміном «права» (ст.ст. 1, 2, 7, 10, 20, 33, 105), у 

більш конкретному значенні цей термін застосовується щодо фізичного 

обмеження волі (ст.ст. 11, 32, 37, 107, 121 та ін.). 

У новому КПК Республіки Казахстану, що набув чинності з 1 січня 2015 

року, також регламентується кримінальний процесуальний дозвіл у вигляді 

свобод. Останній термін вживається законодавцем Казахстану щодо фізичного 

позбавлення свободи (ст.ст. 7, 14, 38, 52, 69, 128, 134, 152, 232 та ін.), 

оскарження процесуальних дій і рішень (ст. 31), а у більш загальному значенні 

– разом з терміном «права» (ст.ст. 10, 15, 45, 106). 

У КПК Туркменістану термін «свобода» використовується разом з 

терміном «права» (ст.ст. 7, 11, 14, 56) та окремо стосовно фізичної 

недоторканності (ст.ст. 13, 139, 140, 146, 154 та ін.), оскарження процесуальних 

дій і рішень (ст. 29) та викладу показань під час допиту (ст. 257). 

У КПК Азербайджанської Республіки «свободи» унормовані як шляхом 

закріплення разом з категорією «права» (ст.ст. 1, 7, 9, 10, 12, 14 та ін.), так і 

регламентовані окремо стосовно позбавлення волі (ст.ст. 155, 347, 357, 435 та 

ін.), самовикриття (ст. 20). 

Аналіз положень кримінального процесуального законодавства засвідчує, 

що свободи, як і права та законні інтереси, охоплюються предметом правового 

регулювання у кримінальному процесі. У загальному значенні термін 

«свободи» вживається у КПК нерозривно з терміном «права», іноді з 

категорією «законні інтереси». У більш конкретному значенні, а саме щодо 
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обмеження волі, самовикриття, подання сторонами провадження своїх доказів 

до суду, оскарження процесуальних дій і рішень та викладу показань під час 

допиту категорія «свобода» використовується законодавцем окремо. 

Вжиття законодавцем категорії «свободи» поряд з категоріями «права» 

обумовлюється їх практично ідентичною юридичною природою і системою 

гарантій [131, с. 121]. Більшість дослідників на підтвердження тези про тісний 

зв’язок (і навіть про тотожність) між правами і свободами використовують 

положення про їх єдину обумовленість, загальне коріння, однакове 

походження [501, с. 11]. Права і свободи окреслюють забезпечувальну 

державою дозволеність вибору варіанту поведінки індивіда у різних сферах 

його життєдіяльності [131, с. 121]. Цим самим можна пояснити використання у 

кримінальному процесуальному законі категорії «законні інтереси» разом з 

«правами» і «свободами». 

Разом з тим результати аналізу показують, що свободи є окремим 

елементом предмету кримінального процесуального регулювання, який не 

можна ототожнювати з правами та законними інтересами. 

Чітко розмежувати права, законні інтереси і свободи досить складно, про 

що правильно зазначається в юридичній літературі [131, с. 122; 282, с. 21–22; 

329, с. 144]. Намагаючись «розвести» зазначені правові категорії, К. Є. 

Ігнатенкова виводить такі формулювання суті дозволеного. Суб’єктивне право 

– це «дозволено те, що дозволено законом», законний інтерес – «дозволено все, 

що не заборонено законом». Свобода у такому випадку – це коли «дозволено і 

не підлягає втручанню ззовні все, що вписується у рамки, встановлені 

законом» [131, с. 124–125]. Авторка вказує, що як і суб’єктивне право 

(конкретний дозвіл), так і законний інтерес (загальний дозвіл) надають суб’єкту 

свободу, що окреслюється межами закону. Проте у першому випадку 

законодавець чітко знає, що дозволити індивіду. І дозволяє – це і є суб’єктивні 

права. Натомість у другому випадку існує прагнення до якого-небудь блага, що 

не опосередковується конкретним приписом [132, с. 12]. 
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Попри те, що авторка досить чітко відокремлює права від законних 

інтересів і свобод, ми не можемо з нею погодитися щодо розмежування 

законних інтересів та свобод. З формулювання суті дозволеного стосовно 

законних інтересів та свобод, що наводить К. Є. Ігнатенкова, вбачається, що їх 

зміст є тотожним. Як законні інтереси (такі, що не заборонені законом), так і 

свободи (вписуються у законні рамки) є незабороненими законом дозволами. А 

уточнення щодо того, що свобода як дозвіл «не підлягає втручанню ззовні», не 

можна визнати її визначальною ознакою, оскільки таке уточнення буде 

справедливим і щодо прав та законних інтересів. Останні, як і свободи, є 

предметом охорони кримінального процесуального закону. 

Також важко визначити відмінність між правами, законними інтересами і 

свободами, аналізуючи висловлювання В. О. Патюліна. Останній право 

пов’язує з правом отримання матеріального чи нематеріального блага від 

держави та суспільства, а свободу – зі свободою вчиняти дії, свободою від 

зовнішньої, примусової сили [308, с. 151]. 

Аналогічним є погляд П. О. Юсова, який досліджуючи право і свободу, 

виокремлює таку змістовну характеристику поняття «свободи» як 

спрямованість, як «свободи від …», як незалежність від чого, кого-небудь і як 

«свободи для …», тобто можливість самостійної діяльності, що ґрунтується на 

власному волевиявленні [518, с. 155]. Не ставлячи питання про розмежування 

прав, свобод та законних інтересів, зауважимо, що зазначена спрямованість 

може бути притаманною і щодо прав учасників кримінального провадження. 

«Правом від …» може бути право на особисту недоторканність (ст. 12 КПК), 

право не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї (ст. 18 КПК) тощо. 

«Правом для …» є право на захист (ст. 20 КПК) або права на оскарження 

процесуальних рішень, дій чи бездіяльності (ст. 24 КПК). 

Не є однозначним визначення юридичної свободи, що дається І. Л. 

Петрухіним. Вчений правову свободу ототожнює з запровадженням і 

реалізацією юридичних дозволів, приписів та заборон, що спрямовані на захист 

інтересів особи і держави [313, с. 85]. Подібної позиції дотримується А. 
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Романова, яка пише, що дозволи і заборони, що регламентуються правом, і є 

нормативною структурою й оформленням свободи в суспільному бутті людей, 

межі свободи, межі між свободою і несвободою [418, с. 30]. Аналіз цих 

широких авторських тлумачень унеможливлює відмежування свободи від 

інших правових категорій, причому не лише від прав і законних інтересів, а й 

від типів правового регулювання та режиму правового регулювання у 

кримінальному процесі. 

Досить узагальнені критерії відмежування прав та свобод наводить С. В. 

Руденко. Він пише, що права і свободи людини не є цілком тотожними 

явищами, вони розрізняються, головним чином, шляхами, засобами їх 

забезпечення та здійснення. Для реалізації прав людини необхідною, як 

правило, є наявність певних юридичних засобів, створення відповідних 

правових механізмів, юридичних процедур. А свободи людини у багатьох 

випадках можуть бути здійснені й без такого втручання з боку держави [421, 

с. 125]. Неконкретність позиції вченого не дає можливості побачити відмінність 

між правами та свободами, не говорячи вже про відмінність між свободами і 

законними інтересами. 

Складно чітко відмежувати свободи від прав і законних інтересів в 

результаті аналізу поняття «свободи», що сформульоване О. В. Мальком, В. В. 

Субочевим та А. М. Шерієвим. Останні визначають свободи як дозвільний засіб 

правового регулювання, що гарантує правомочному суб’єкту з метою 

задоволення його інтересів безперешкодну поведінку у встановлених державою 

сферах, яка забезпечується юридичними обов’язками інших учасників 

правовідносин і можливістю захисту з боку компетентних органів [261, с. 9]. 

Зміст цієї дефініції у кримінальній процесуальній сфері можна використати і 

для позначення прав та законних інтересів, що є дозвільними засобами 

кримінального процесуального регулювання, гарантують у встановлених 

державою межах певним чином вільну поведінку учасників кримінального 

провадження, забезпечуються процесуальними обов’язками інших суб’єктів 
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кримінального процесу та можливістю захисту з боку органів кримінального 

судочинства. 

З урахуванням вищенаведених аргументів щодо відсутності чітких 

критеріїв розмежування свобод і прав та законних інтересів дискусійною 

виглядає точка зору Ю. Г. Клименка. Останній правову свободу пропонує 

розуміти як здатність і можливість незалежного суб’єкта шляхом 

усвідомленого самостійного вибору приймати рішення і здійснювати у 

встановлених правових межах один з кількох варіантів дій відповідно до своїх 

потреб, бажань, інтересів і поставлених цілей, або відмовитися від здійснення 

яких-небудь дій [147, с. 9]. Наведене визначення, на наш погляд, є цілком 

слушним і щодо прав та законних інтересів. 

Не вирішує питання стосовно диференціації прав, свобод та законних 

інтересів доповнення автора про те, що свобода у праві отримує необхідну 

опору і гарантію, а особа – можливість задоволення свого інтересу. Без права і 

поза правом свобода може залишитися нереалізованою і незахищеною [147, 

с. 10]. 

Це саме можна зауважити і щодо авторської дефініції поняття «юридична 

свобода», що сформульована Д. О. Толченкіним. Останній зазначає, що 

юридична свобода – це юридично закріплена (формалізована), соціальна 

виправдана і соціальна необхідна міра можливої і належної поведінки 

індивідуальних і колективних суб’єктів права, що забезпечує задоволення 

соціальних потреб, гарантується і охороняється державою [465, с. 8–9]. 

Також занадто абстрактною та такою, що не дозволяє відмежувати 

юридичну свободу від правових дозволів, є позиція В. М. Кравчука. Останній 

пише, що воля в праві – першочергова, оскільки стає обов’язковою умовою 

перетворення внутрішніх імпульсів діяльності людини на домагання [168, 

с. 296]. 

Не поліпшує ситуацію щодо відмежування свобод від прав і законних 

інтересів позиція вчених стосовно виокремлення внутрішньої (психічної, на 

рівні свідомості) та зовнішньої (юридичної, на рівні права) свободи [469, с. 17]. 
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Свобода розглядається як зовнішній і внутрішній стан незалежності особи, яка 

пізнає дійсність і діє відповідно до того, що пізнане, розумно поєднує свої 

інтереси та інтереси суспільного прогресу [144, с. 455]. Права і інтереси також 

можна поділити на внутрішні і зовнішні. Перші виявляються у свідомості 

учасників кримінального провадження як потреби та інтереси щодо певного 

суспільного блага, другі – у змісті норм кримінального процесуального права 

або завдяки встановленим межам кримінального процесуального регулювання. 

У філософії права свободу поділяють на юридичну та фактичну. 

Юридичною свободою є дозвіл вчиняти визначені дії, не турбуючись про те, чи 

відповідає цей дозвіл діяти реальній можливості, тобто юридичне визначення 

залишається формальним, абстрагуючись від реальних умов здійснення. 

Фактична свобода зводиться до можливості діяти і обирати те, що бажаєш [486, 

с. 263]. Погоджуючись з цією класифікацією свобод, зокрема у площині 

кримінального процесу, ми не можемо її визнати такою, що сприяла б 

відмежуванню свобод від прав і законних інтересів. Адже інтереси учасників 

кримінального провадження також можна диференціювати на фактичні та 

юридичні (законні). Останні обумовлюються людськими потребами та змістом 

кримінального процесуального законодавства, тоді як фактичні інтереси 

випливають тільки з потреб людини. Тобто фактичні інтереси учасників 

кримінального процесу можуть не відповідати нормам кримінального 

процесуального права. 

Обґрунтована Б. Леоні теорія свободи як відносна відсутність примусу 

також сприяє відмежуванню свобод від прав і законних інтересів. Італійський 

юрист зазначає, що теорія свободи як відсутність примусу не проповідує 

відсутність примусу абсолютно у всіх випадках. Є такі ситуації, коли людей 

потрібно примушувати до чогось, для збереження свободи інших людей. 

Очевидно, це відбувається, коли людей треба захистити від убивць та 

грабіжників [191, с. 19]. У кримінальному процесі для реалізації прав і 

законних інтересів сторони захисту необхідно примушувати до примусу у 

вигляді виконання обов’язків сторону обвинувачення, і навпаки, для реалізації 
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повноважень органів, що здійснюють кримінальне судочинство слід 

примушувати учасників кримінального провадження до виконання обов’язків. 

Не можна визнати визначальною щодо розмежування свобод та прав і 

законних інтересів точку зору, висловлену правовій теорії з приводу того, що 

юридична свобода – це явище суто інституціональне і переважно штучне. Вона 

детермінує самообмеження волі. Усвідомлюючи цінності суспільства, людина 

вимушена коригувати власну систему цінностей. Юридичну межу 

індивідуальної свободи особи, її волі визначають суб’єктивні права [465, с. 41]. 

Права і законні інтереси людини можна визнати інституціональними та 

переважно штучними юридичними явищами, що є детермінантами обмеження 

волі особи. Остання, з огляду на формалізовану у правах і законних інтересів 

систему суспільних цінностей, визначає індивідуальну сукупність цінностей. 

Правові межі законних інтересів особи, її прагнень визначають суб’єктивні 

права. 

У юридичній літературі наводиться і позиція, згідно з якою юридичні 

права відрізняються від свобод за виявом волі уповноваженого суб’єкта. 

Юридичні права порівняно зі свободами ніколи не зводяться до однобічного 

прояву волі правомочного суб’єкта у тому сенсі, що їх реалізація завжди 

передбачає і відповідне виконання кореспондуючих обов’язків [42, с. 70–71]. 

Відтак, специфіка правового регулювання свобод полягає у тому, що вони не 

підкріплюються конкретно визначеними юридичними обов’язками. 

Погоджуючись із зазначеною позицією щодо розмежування прав і свобод, 

ми не можемо ознаку щодо прояву волі правомочного суб’єкта визнати такою, 

що уможливлює відмежування свобод від законних інтересів. Останні, як і 

свободи – «це можливість, гарантована у меншому ступені, ніж дозвільна 

поведінка у рамках суб’єктивного права» [450, с. 13]. Свободи і законні 

інтереси не забезпечуються конкретними юридичними обов’язками, їм 

кореспондують загальні обов’язки державних органів. Прикладом такого 

обов’язку у сфері кримінального процесу є положення ст. 2 КПК, відповідно до 
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якої органи кримінального судочинства повинні охороняти свободи та законні 

інтереси учасників кримінального провадження. 

Не сприяє вирішенню питання про «розведення» свобод і законних 

інтересів вказівка в юридичній літературі на специфіку юридичної 

відповідальності як чинника реалізації юридичної свободи шляхом 

стимулювання учасників правовідносин до належної поведінки [465, с. 145]. Д. 

О. Толченкін пише, що юридична відповідальність встановлює межі реалізації 

юридичної свободи. Особа, знаючи про настання юридичної відповідальності за 

точно визначені форми протиправної поведінки, діє вільно у межах, що умовно 

називаються правовим полем. Вихід за межі правового поля тягне настання 

юридичної відповідальності і розглядається як юридична несвобода [465, 

с. 145–146]. 

Підмічена Д. О. Толченкіним специфіка юридичної відповідальності щодо 

реалізації юридичної свободи шляхом стимулювання суб’єктів права до 

належної поведінки є релевантною також стосовно реалізації законних 

інтересів. Юридична відповідальність регламентує межі здійснення законних 

інтересів. Особа реалізує свої прагнення щодо конкретних благ у правовому 

полі, чітко окресленому юридичною відповідальністю. У випадку реалізації 

суб’єктом власних інтересів поза правовим полем настає юридична 

відповідальність, а такі інтереси можуть розглядатися як незаконні. 

Крім того, важко побачити відмінність між свободами і законними 

інтересами з аналізу позиції Н. К. Краснослободцевої. Остання зазначає, що 

сполучення «права і свободи» невипадкове. Категорія «свобода» наголошує на 

більшому ступені незалежності, самостійності суб’єкта, широті діапазону 

вибору варіанта поведінки за умови, що така поведінка не порушуватиме 

встановлені норми. Свобода кожної людини обмежена, з одного боку, законом, 

а з іншого боку – внутрішніми уявленнями та переконаннями власне 

суб’єкта [170, с. 80]. Категорія «законні інтереси» порівняно з категорією 

«права», також надає більший вибір варіантів поведінки учаснику 

кримінального провадження у разі, якщо його прагнення є законними. Межі 
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законних інтересів у кримінальному процесі визначаються кримінальними 

процесуальними нормами та обумовлюються життєвими поглядами учасників 

кримінального провадження. 

На наш погляд, для того, щоб відмежувати законні інтереси від свобод 

необхідно розглянути співвідношення їхніх структурних елементів. Останні 

щодо законних інтересів вже були предметом нашого дослідження у 

попередньому підрозділі, у якому ми запропонували таку їх структуру: 1) 

закономочність на власні позитивні дії чітко не визначеного характеру 

(використання загальної можливості); 2) закономочність на чужі дії чітко не 

визначеного характеру (виконання та дотримання загальної можливості); 3) 

закономочність домагання невизначеного характеру (захист загальної 

можливості). 

Зазначені структурні елементи в цілому є релевантними і щодо свобод. 

Останні у кримінальному процесуальному законі: 1) сформульовані у вигляді 

загальних можливостей учасників кримінального провадження; 2) 

забезпечуються загальними обов’язками на активні дії органів, що здійснюють 

кримінальне судочинство; 3) можуть бути захищені шляхом використання 

загальної кримінальної процесуальної норми. 

Таким чином, свободи та законні інтереси надають учасникам 

кримінального судочинства однакову кількість закономочностей
1
 для 

досягнення власної мети під час досудового і судового проваджень. 

Разом з тим законні інтереси і свободи дещо різняться у частині змісту 

першого структурного елементу. Він є більш конкретним у структурі свобод, 

ніж у структурі законних інтересів. Якщо останні відображаються в 

об’єктивному праві або випливають із його загального змісту [450, с. 12], то 

окремі свободи у загальному вигляді визначені у КПК. Наприклад, свобода від 

                                                           
1
 Щодо співвідношення правомочностей свободи і суб’єктивного права, О. В. Малько, 

В. В. Субочев та А. М. Шерієв зазначають, що свобода надає особі той самий обсяг 

правомочностей, що і суб’єктивне право [261, с. 8]. 
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самовикриття (ст. 18), свобода подання сторонами провадження своїх доказів 

до суду (ст. 22), свобода пересування (ст. 138). 

Такий ступінь конкретизації свобод у кримінальному процесуальному 

законі наближає їх до суб’єктивних прав, але не переводить у ранг останніх. 

Термін «свобода» покликаний наголошувати на ширших можливостях 

індивідуального вибору
1
, не окреслюючи конкретного його результату [131, 

с. 122; 329, с. 143–144]. Тоді як права вказують на конкретний бажаний 

результат учасників кримінальних процесуальних відносин. 

У правах визначальною є правомочність домагання на отримання певного 

блага, на вчинення або утримання від вчинення певних дій зобов’язаною 

стороною, що дозволило б задовольнити інтерес, який міститься у тому чи 

іншому праві. Натомість свободи ґрунтуються на мовчазно передбачуваній 

вимозі суб’єкта до усіх і кожного не перешкоджати здійсненню його вільної 

діяльності у сфері і в межах, що встановлені відповідними правовими 

нормами [131, с. 124]. 

Крім суб’єктивного права, наявністю конкретного бажаного результату 

характеризується зміст законного інтересу, який у теоретико-правових 

дослідженнях визначається через дозвіл, що дістає вияв у прагненнях суб’єкта 

користуватися конкретним соціальним благом, а також у деяких випадках 

звертатися за захистом до компетентних органів – з метою задоволення власних 

потреб, що не суперечать суспільним [260, с. 66; 262, с. 31]. Тому логічно 

виглядає запропонована у теорії права структура законного інтересу, 

                                                           
1
 У юридичній літературі під свободою розуміють по-перше, власне факт вибору 

суб’єкта і, по-друге, непередбачуваність того, що саме він обере. І чим більше суб’єкт має 

вибору, тим більше він має свободи [486, с. 263]. Варіативність юридичної свободи 

називають однією з головних її сутнісних характеристик. Варіативність юридичної свободи 

завжди індивідуальна для кожного суб’єкта, який бере участь у правовідношенні [465, с. 33]. 

Цікавою є точка зору М. Ю. Осипова, який досліджуючи принципи правового 

регулювання, для співвідношення права і свободи використовує такі категорії синергетики, 

як порядок и хаос. Вчений зазначає, що з точки зору синергетики, «хаос» – це такий стан 

системи, за якого поведінка частин цієї системи не детермінована однозначно ззовні, а 

визначається випадковими чинниками. В юриспруденції такий стан іменується станом 

свободи, але не суто свободи, що розуміється як відсутність перешкод, а свободи вибору 

варіантів поведінки [299, с. 26]. 
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елементами якої є: 1) необхідність суб’єкта задовольняти власну потребу 

певним соціальним благом шляхом використання усіх законних способів; 2) 

звертатися до компетентних органів за захистом порушених або оспорюваних 

законних інтересів [450, с. 12–13]. 

Отже, свободи охоплюють ознаки і прав, і законних інтересів. З одного 

боку, свободи, як і законні інтереси, забезпечуються загальними обов’язками на 

активні дії органів, що здійснюють кримінальне судочинство, з іншого – 

свободи, як і окремі суб’єктивні права, визначені у загальному вигляді у КПК. 

Разом з тим зміст свобод чітко не окреслює бажаний результат учасників 

кримінального провадження, тоді як зміст прав і законних інтересів вказує на 

певну мету (соціальне благо) осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві. 

Свобода як «незалежність, відсутність обмежень і утисків» [131, с. 122] є 

підґрунтям для формування і реалізації законних інтересів учасників 

кримінального провадження у вигляді правомірних прагнень останніх 

користуватися конкретним соціальним благом [260, с. 66; 262, с. 31]. 

Встановлюючи досить загальні межі дозвільної діяльності учасників 

кримінального процесу, свободи конкретизуються у змісті законних інтересів 

цих учасників. Свободи, унормовані кримінальним процесуальним законом з 

урахуванням особистих інтересів і потреб, трансформуються у певні правомірні 

(законні) прагнення учасників кримінального провадження щодо отримання 

соціального блага у сфері кримінального процесу. 

Такий зв’язок між свободами і законними інтересами у змісті правового 

регулювання непрямо простежується у позиції В. В. Субочева, який законні 

інтереси розглядає як категорію, що, зокрема: а) згладжує погрішності 

абстрактного нормативного регулювання; б) коригує правове регулювання з 

«огляду» на реальні життєві ситуації, обставини і умови, що детермінують 

наявність тих чи інших юридичних фактів [450, с. 35]. Згадана В. В. Субочевим 

абстрактність правового регулювання обумовлюється, зокрема, правовою 

регламентацією свобод учасників кримінального провадження, що 
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реалізуються у формі законних інтересів з огляду на конкретні життєві 

обставини. 

Свобода як широка можливість індивідуального вибору, без окреслення 

конкретного його результату [131, с. 122] є змістом деяких загальних 

кримінальних процесуальних прав. Зокрема широкою можливістю вибору 

характеризується право на захист (ст. 20 КПК). Останнє охоплює такі загальні 

можливості, як надання усних або письмових пояснень з приводу підозри чи 

обвинувачення; збирання і подання доказів; особиста участь у кримінальному 

провадженні; користування правовою допомогою захисника; реалізація інших 

процесуальних прав (ч. 1 ст. 20 КПК). Або право на повагу до людської 

гідності, що включає загальну юридичну можливість захищати усіма засобами, 

що не заборонені законом, свою людську гідність, права, свободи та інтереси, 

порушені під час здійснення кримінального провадження (ч. 3 ст. 11 КПК). 

Тому не можна не погодитися з Д. А. Керімовим і Г. В. Мальцевим, які 

зазначають, що свободами є права, що потребують індивідуального розсуду, 

високої особистої ініціативи та самодіяльності щодо інших осіб [145, с. 22]. 

Саме вищезазначені кримінальні процесуальні права за своїм змістом щодо 

ініціативи та розсуду використання правових можливостей можна відносити до 

свобод. 

На підставі вищевикладеного можна сформулювати такі висновки: з 

одного боку, свободи, як і законні інтереси, забезпечуються загальними 

обов’язками органів, що здійснюють кримінальне судочинство, з іншого – 

свободи, як і окремі суб’єктивні права, визначені у загальному вигляді у КПК; 

зміст свобод чітко не окреслює бажаний результат учасників кримінального 

провадження, тоді як зміст прав і законних інтересів вказує на певну мету 

(соціальне благо) осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві. 

У сфері кримінального процесуального регулювання свободи можна 

розглядати під іншим кутом зору, ніж права і законні інтереси. Якщо останні є 

притаманними лише для учасників кримінального провадження, то 

кримінальне процесуальне регулювання свобод може бути притаманним для 
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суб’єктів кримінального провадження, тобто органів, що здійснюють 

кримінальне судочинство, застосовують норми кримінального процесуального 

закону. 

Правове регулювання свободи щодо слідчого, прокурора, слідчого судді, 

судді відбувається, насамперед, у вигляді свободи розсуду під час прийняття 

кримінальних процесуальних рішень. Підстави для прийняття останніх у 

кримінальному процесуальному законі сформульовані у загальному вигляді, 

охоплюючи невизначене коло фактичних обставин вчинення кримінального 

провадження. Для ілюстрації унормованої свободи розсуду органів 

кримінального судочинства можна навести деякі приклади норм КПК. 

Так, для прийняття рішення про внесення відомостей до ЄРДР слідчий, 

прокурор повинні мати заяву чи повідомлення про вчинене кримінальне 

правопорушення або самостійно встановити з будь-якого джерела обставини, 

що можуть підтверджувати вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 

214 КПК). Словосполучення у процесуальному законі «з будь-якого джерела» 

дає підстави стверджувати, що таке джерело є конкретно невизначеним, 

неформалізованим, тобто «вільним». 

Досліджуючи на рівні кандидатської дисертації «вільний» привід до 

порушення кримінальної справи (за чинним КПК – внесення відомостей до 

ЄРДР), І. Р. Дмітрієв справедливо зазначає, що прагнення системи приводів до 

універсалізації може бути реалізовано шляхом закріплення у цій системі 

«вільного» приводу. Вільний привід робить систему відкритою і доступною для 

широкого спектру інформаційних сигналів про ознаки злочину [108, с. 159]. 

Термін «вільний» тут означає не лише широке інформаційне охоплення, а й 

можливість використання альтернативних методів формування приводу (форма 

«вільного» приводу до порушення кримінальної справи не повинна розумітися 

як саме кримінально-процесуальна форма) [108, с. 157]. 

Аналіз позиції І. Р. Дмітрієва дозволяє констатувати, що у чинному КПК 

України унормований вільний привід до початку кримінального провадження. 

Такий підхід вітчизняного законодавця є прогресивним, оскільки уможливлює 
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охоплення невизначеного кола життєвих ситуацій, що потребують 

невідкладного вирішення кримінальними процесуальними засобами. 

Унормування вільного приводу до початку кримінального провадження 

спрямоване на ефективний захист кримінальних прав, причому без жодного 

порушення процесуальних прав. 

До того ж факт вчинення кримінального правопорушення слідчими та 

прокурорами може визначатися по-різному. Одні суб’єкти кримінального 

процесу під ним можуть розуміти встановлення всіх суб’єктивних і 

об’єктивних ознак кримінального правопорушення (злочину), інші – лише 

об’єктивної сторони або такої її складової, якою є подія кримінального 

правопорушення. Таким чином, неконкретність змісту поняття «кримінальне 

правопорушення» («злочин») обумовлює свободу розсуду слідчого, прокурора 

щодо початку кримінального провадження. 

Іншим прикладом свободи розсуду слідчого, прокурора є прийняття 

рішення про повідомлення особі про підозру за п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК – наявність 

достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального 

правопорушення. Ця правова підстава сформульована досить абстрактно, а 

тому може тлумачитися неоднаково (вільно) слідчими, прокурорами під час 

кримінального провадження. 

Крім того, проявом свободи у діяльності органів кримінального 

судочинства є свобода оцінки доказів. Остання, як і вищезазначена свобода 

розсуду, не є абсолютною, адже обмежується визначеними у процесуальному 

законі критеріями. Відповідно до ч. 1 ст. 94 КПК слідчий, прокурор, слідчий 

суддя, суд оцінюють докази за своїм внутрішнім переконанням, але керуючись 

такими критеріями, як належність, допустимість, достовірність та достатність. 

Свобода розсуду у змагальному кримінальному процесі переважно 

стосується такого суб’єкта, як суд, оскільки останній, керуючи судовим 

провадженням, приймає остаточне рішення у кримінальному провадженні за 

результатами самостійної безпосередньої вільної оцінки доказів. Не можна не 

погодитися з Ю. М. Грошевим, який зазначав, що принцип вільної оцінки 
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доказів є процесуальною цінністю. Суд не є суб’єктом збирання доказів, але 

він, здійснюючи правосуддя, використовує суддівську дискрецію, коли обирає 

порядок дослідження доказів, вирішує питання щодо клопотання учасників 

судового розгляду, вільно досліджує та оцінює докази, ухвалює вирок. Отже, 

суд є активним суб’єктом кримінального судочинства
1
, а тому, на думку 

академіка, суддівську дискрецію слід розглядати як спосіб забезпечення 

свободи формування внутрішнього суддівського переконання [430, с. 211]. 

Отже, будь-яка інформаційна система кримінального процесу – система 

доказів або система приводів – має бути гранично відкритою. До цього 

зобов’язує і загальна методологічна платформа процесу, що спирається на ідею 

вільної оцінки доказів. А приводи у сукупності з підставою також породжують 

докази [108, с. 159]. 

Слушно зазначає Е. Ф. Лугінець про те, що у науці кримінального процесу 

набуває популярності концепція «процесуальної свободи», відповідно до якої у 

системі взаємозв’язаних формальних елементів кримінально-процесуальної 

форми у цілому мають бути й вільні (неформальні, неформалізовані з точки 

зору кримінального процесу) елементи, що дозволяють кримінальному процесу 

легше адаптуватися до реальних життєвих ситуацій, підвищуючи тим самим 

його загальну ефективність [251, с. 227]. 

Кримінальне процесуальне регулювання свободи розсуду органів, що 

здійснюють кримінальне судочинство, обумовлюється об’єктивною 

неможливістю прогнозування фактичних ситуацій кожного кримінального 

провадження. Обставини вчинення кримінального правопорушення є 

                                                           
1
 Аналізуючи активність суду під час доказової діяльності у кримінальному 

провадженні, ми беззаперечно визнаємо позицію Н. О. Грешнової, яка зазначає, що 

повноваження суду у сфері реалізації ініціативної діяльності у процесі доказування мають 

бути суворо обмежені; вони повинні мати чіткі межі. На думку вченої, попри те, що 

активність суду є важливим чинником, без якого є неможливим досягнення цілей 

судочинства, така активність не повинна бути безмежною – суд не може перебирати на себе 

функції сторон, тим самим заповнюючи недоліки і прогалини їх процесуальної 

діяльності [94, с. 26]. 
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індивідуальними, що потребують з’ясування і окремої правової оцінки
1
. У 

цьому аспекті кримінальне процесуальне регулювання свободи розсуду є 

позитивним правовим явищем, що дозволяє врегулювати суспільні відносини, 

що мають місце з приводу виникнення різних потенційних ситуацій 

кримінальних правопорушень. 

Невипадково новий КПК значно розширив зону дискреції 

правозастосовника при вирішенні ряду фундаментальних питань, які мають не 

тільки внутрішнє, а й зовнішнє (соціально-правове) значення, зокрема при 

обранні заходів забезпечення кримінального провадження, застосуванні 

альтернативних засобів вирішення кримінально-правового конфлікту тощо [79, 

с. 417]. 

З огляду на універсальність правового регулювання процесуальної свободи 

у теорії кримінального процесу ставиться запитання про те, що, можливо, немає 

сенсу і необхідності постійно вносити зміни до КПК, робити у ньому нові 

«латки» як на великій лоскутній ковдрі, щоб він відповідав реаліям сьогодення, 

був актуальним та відкритим для світу, який щоденно змінюється. Для цього 

достатньо належним чином використовувати інструментарій КПК, 

користуючись «вільними» елементами [251, с. 227]. 

Ми не можемо повністю погодитися із вказаною пропозицією, оскільки 

кримінальне процесуальне регулювання свободи розсуду органів, що 

здійснюють кримінальне судочинство, може мати і негативний вияв. Занадто 

широка свобода розсуду органів судочинства є загрозою забезпечення 

реалізації прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального 

провадження. Маючи широкі межі кримінального процесуального розсуду, 

слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд під час кримінального провадження 

                                                           
1
 Слушною є точка зору М. А. Ніконова, який зазначає, що дискреція принципово не 

може бути усунена із застосування і не може бути поставлена у чіткі межі : при розв’язанні 

quaestiones juris – внаслідок відкритої структури (open texture) права, що обумовлена 

природою мови; у розв’язанні quaestiones facti – внаслідок ретроспективного характеру 

судового пізнання, його мисленнєводіяльнісної природи, «артефактів», що вносяться 

свідомістю людини; можна вести мову про детермінанти, «відбудування» яких тим чи іншим 

чином забезпечить спрямоване у той чи інший бік здійснення розсуду [293, с. 8]. 
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можуть неправомірно обмежувати права, свободи та законні інтереси 

потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, цивільного позивача, цивільного 

відповідача та інших учасників. 

На наш погляд, свобода розсуду органів, що здійснюють кримінальне 

судочинство, має регулюватися залежно від ризику неправомірного 

безпосереднього обмеження прав, свобод і законних інтересів людини під час 

кримінального провадження. У разі відсутності ризику можливого обмеження 

прав та інтересів людини процесуальний закон може унормовувати широкі 

межі свободи розсуду органів, що здійснюють кримінальне судочинство. Якщо 

існує ризик неправомірного обмеження прав людини, то нормативні межі 

свободи розсуду державних органів мають бути зведені до мінімуму, аж до 

повного виключення. 

 

3.4. Час і простір як елементи предмету правового регулювання у 

кримінальному процесі 

 

Як і багатьом динамічним явищам у матеріальному світі, кримінальним 

процесуальним відносинам, кримінальній процесуальній діяльності, реалізації 

прав і законних інтересів властиві часові та просторові параметри. 

Законодавець використовує час для організації юридичного процесу, 

регулювання кримінально-процесуальної форми в часі і просторі [279, с. 81]. 

Строки є одним із важливих засобів цілеспрямованого правового 

регулювання [121, с. 128] та одним з елементів предмету правового 

регулювання у кримінальному процесі. 

Часові характеристики неодноразово були предметом досліджень у теорії 

кримінального процесу. Російські вчені-процесуалісти кримінальні 

процесуальні строки пов’язують з реалізацією прав і законних інтересів. 

А. П. Гуляєв вважає, що більшість строків досудових стадій мають на меті 

охорону прав і законних інтересів учасників процесу [102, с. 4]. З точки зору 

безпосередньої спрямованості процесуальних строків, автор виділяє строки-
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гарантії прав і законних інтересів учасників процесу [102, с. 5]. Деякі 

процесуальні строки використовуються як засіб охорони конституційного 

права, свободи особи (строки при затриманні підозрюваного, обранні 

запобіжного заходу), а також як засіб забезпечення конституційного права 

громадян на захист (строк допиту підозрюваного та роз’яснення йому прав, 

строк пред’явлення обвинувачення і допиту обвинуваченого тощо) [101, с. 4]. 

Р. Х. Якупов пише, що очевидною є залежність між строками та 

ефективністю діяльності, що ними регулюється [521, с. 4–5]. Дотримання 

процесуальних строків є цілком достатнім для здійснення суб’єктивних прав і 

юридичних обов’язків учасників кримінального процесу [521, с. 7]. 

На думку Л. М. Васильєва, процесуальні строки покликані забезпечити 

виконання завдань кримінального судочинства у кожній кримінальній справі й 

разом з тим – охорону прав і законних інтересів учасників процесу, зокрема 

обвинуваченого і потерпілого [55, с. 5]. 

І. В. Маслов зазначає, що процесуальні строки є специфічною 

процесуальною гарантією, що спрямована, з одного боку, на реалізацію і захист 

прав і законних інтересів осіб, які залучені до кримінального провадження, а з 

іншого – на забезпечення публічних інтересів: захист суспільства і держави від 

злочинних посягань [268, с. 9]. 

Г. Б. Петрова пише, що процесуальні строки як правове явище виступають 

як елемент механізму кримінально-процесуального регулювання [312, с. 9]. 

Автор вказує, що недотримання встановлених у нормах права процесуальних 

строків, як правило пов’язано з порушенням конституційних прав громадян, у 

тому числі прав на судовий захист, свободу і особисту недоторканність, 

особисту і сімейну таємницю, недоторканність приватного життя; нівелює дію 

принципу презумпції невинуватості; ускладнює своєчасний доступ потерпілих 

до правосуддя; віддаляє компенсацію завданої злочином шкоди [312, с. 10–11]. 

Т. Л. Корепанова зазначає, що особливістю процесуальних строків як 

гарантій захисту конституційних прав і свобод особи є те, що вони мають 

істотне значення у механізмі забезпечення не всіх, а лише певних 
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конституційних прав і свобод, зокрема: права на свободу і особисту 

недоторканність, права на судовий захист, права на відшкодування шкоди [159, 

с. 9]. 

Р. П. Сокол вказує, що кримінально-процесуальні строки – це встановлені 

КПК проміжки часу, у яких учасники кримінального процесу або правомочні 

здійснити певні процесуальні дії, або утриматися від їх здійснення з метою 

реалізації конституційних гарантій прав, свобод і законних інтересів осіб, які 

беруть участь у кримінальній справі, дотримання законності і досягнення цілей 

всього кримінального судочинства [441, с. 8]. 

К. Ю. Хатмулін пише, що право-часові засоби є визначальними для 

захисту прав учасників кримінального судочинства і реалізації, виконання ними 

своїх обов’язків [494, с. 3]: строки, що встановлюються, повинні відповідати 

реальній можливості учасників процесу реалізувати свої права [494, с. 18]. 

О. С. Архіпов зазначає, що дія принципу розумного строку кримінального 

судочинства спрямована не лише на забезпечення передбаченого ч. 1 ст. 6 

ЄКПЛ права обвинуваченого на судовий розгляд у розумний строк, а й на 

захист інтересів потерпілого від надмірної тривалості розслідування, судового 

розгляду. Вказаний принцип є гарантією прав обвинуваченого на судовий 

захист і потерпілого на доступ до правосуддя [20, с. 10–11]. 

В. В. Урбан вказує, що процесуальні строки мають встановлюватися 

відповідно до вимоги розумного строку, що дозволяє мінімізувати обмеження 

конституційних прав і свобод осіб, які залучені до кримінальної процесуальної 

діяльності [482, с. 16]. 

Д. Г. Рожков зазначає, що категорія «розумний строк» є принципом 

кримінального процесу. Це означає, що її змістом охоплюється гарантія цілого 

комплексу таких фундаментальних прав, як право на скорий суд, на 

справедливий судовий розгляд і доступ до правосуддя [412, с. 9]. 

І. В. Малофеєв зазначає, що законодавча вимога про розумний строк 

кримінального судочинства передбачає право кожного мати своєчасний доступ 

до правосуддя. Вчений наголошує, що одночасно з суб’єктивним правом 
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розумний строк є правовою гарантією, що забезпечує права громадян у 

кримінальному судочинстві і ефективне досягнення його призначення [257, 

с. 16]. 

С. Б. Нєкєнова пише, що у правовому понятті «розумний строк 

судочинства», крім його видимої темпоральної характеристики та ефективності 

дій публічних суб’єктів, які ведуть кримінальний процес, допускається щось 

більше – нематеріальне благо, немайновий інтерес особи, який пов’язаний не 

лише з сутністю та результатом кримінальної справи. Нематеріальним благом є 

не власне розумний строк судочинства, а пов’язаний з ним спокій і душевна 

рівновага особи, її почуття безпеки, що виключає тривалість тривожного стану 

як психотравмуючого чинника [288, с. 20]. 

Аналіз наведених точок зору засвідчує, що без правового регулювання 

кримінального процесуального часу складно уявити ефективне забезпечення 

(регулювання) прав і законних інтересів людини у кримінальному процесі. 

Тому предметом регулювання кримінального процесуального закону 

охоплюється час здійснення кримінальних процесуальних відносин і 

кримінальної процесуальної діяльності для гарантування прав і законних 

інтересів людини. Причому включення до предмету кримінального 

процесуального регулювання часових параметрів спрямоване як на захист прав, 

свобод і законних інтересів, що порушені внаслідок вчинення кримінального 

правопорушення, так і на охорону прав, свобод і законних інтересів осіб, щодо 

яких застосовуються заходи примусу, здійснюється обвинувальна діяльність. 

Українські вчені-процесуалісти також повʼязують кримінальні 

процесуальні строки із забезпеченням прав, свобод і законних інтересів 

людини. 

Так, В. Г. Тарасенко зазначає, що процесуальні строки гарантують права 

громадян у процесі розслідування та вирішення справи [455, с. 99]. 

С. Б. Фомін розглядає кримінально-процесуальні строки як одну з 

найважливіших гарантій захисту прав та законних інтересів учасників 

процесу [491, с. 14]. Аналогічної позиції дотримується С. О. Заїка, який 
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зазначає, що строк у кримінальному процесі використовується законодавцем як 

один із засобів впливу на суб’єктів кримінально-процесуальних правовідносин 

з метою виконання завдань судочинства та захисту прав і законних інтересів 

особи [120, с. 9]. 

О. Р. Михайленко пише, що процесуальні строки сприяють кращому 

здійсненню прав і законних інтересів осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві [277, с. 92]. За критерієм функціонального призначення вчений 

виокремлює таку групу, як строки, спрямовані на захист прав особи, що 

забезпечують принцип гуманізму [277, с. 95]. 

В. Т. Маляренко дотримується позиції, відповідно до якої справедливість 

кримінального процесу, забезпечення прав людини неможливі без дотримання 

встановлених законом строків на відповідну процесуальну дію [264, с. 16]. 

Вчений вважає, що процесуальні строки мають серйозне значення в 

забезпеченні прав і свобод особи [264, с. 23]. 

В. Д. Басай зазначає, що процесуальні строки є гарантією захисту 

конституційних прав і свобод учасників кримінального провадження як одного 

з основних завдань кримінального судочинства [34, с. 204–205]. До важливих 

гарантій прав учасників кримінального провадження автор також відносить 

інститут поновлення процесуального строку [33]. 

Г. Я. Мацьків вказує, що кримінально-процесуальні строки становлять 

собою важливий елемент кримінально-процесуальної діяльності та гарантом 

прав та законних інтересів особи. Кримінально-процесуальний строк становить 

гарантію реалізації права та виконання обов’язку суб’єкта кримінально-

процесуальних відносин [269, с. 15]. Схожої позиції дотримується С. Ю. 

Бутенко, яка вважає, що реальність забезпечення прав людини багато в чому 

залежить від вчасності виконання посадовими особами покладених на них 

обов’язків [52, с. 49]. 

М. П. Курило зазначає, що процесуальні строки – це проміжки 

процесуального часу, у межах яких здійснюється охорона процесуального 
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права суб’єктів судового процесу, із завершенням яких така охорона 

закінчується [181, с. 167]. 

На думку І. В. Чурікової, встановлення конкретного строку проведення 

процесуальної дії або прийняття процесуального рішення забезпечує 

дотримання прав та законних інтересів осіб, які беруть участь у кримінальному 

провадженні [500, с. 1167]. 

А. Павловська зазначає, що намагаючись найбільш повно та максимально 

об’єктивно забезпечити захист прав та законних інтересів громадян у сфері 

кримінального судочинства, законодавець встановлює строки як одну з 

гарантій виконання чи не кожної процесуальної дії [301, с. 163]. На думку 

вченої, законодавець закріпив поняття «негайно» з метою забезпечення 

своєчасного та швидкого виконання певних процесуальних дій, зволікання з 

проведенням яких може негативно вплинути на забезпечення прав, законних 

інтересів учасників кримінального судочинства [301, с. 164]. 

Г. В. Юркова упевнена, що скорочення часу діяльності органів 

розслідування доцільним є тоді, коли воно не порушує права і законні інтереси 

суб’єктів кримінального процесу [517, с. 4]. 

О. Банчук наголошує, що вимога розумного строку, що закріплена у ст. 6 

ЄКПЛ, спрямована на швидкий захист судом порушених прав особи, оскільки 

будь-яке зволікання може негативно позначатися на правах, які підлягають 

захисту. А відсутність своєчасного судового захисту може призводити до 

ситуацій, коли подальші дії суду вже не матимуть значення для особи та її 

прав [27, с. 7]. 

Огляд позицій учених також засвідчує, що включення до предмету 

правового регулювання кримінального процесуального закону строків прямо 

пов’язано із захистом та охороною прав, свобод і законних інтересів учасників 

кримінального провадження. 

У процесуальній літературі навіть висловлюється пропозиція внести зміни 

до предмету регулювання кримінального процесуального закону щодо 

обчислення процесуальних строків з огляду на реалії і конституційні права 
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слідчих як громадян України. Пропонується встановити обчислення строків не 

у місяцях, а у днях і робочих тижнях, виключивши з них вихідні і святкові дні, 

крім тих випадків, коли проведення слідчих дій у ці дні є необхідним для більш 

швидкого збору доказів, і у випадках, коли особа знаходиться під вартою [162, 

с. 144]. 

Тепер розглянемо предмет правового регулювання кримінального 

процесуального закону щодо охоплення ним процесуальних строків. Також 

спробуємо показати зв’язок між процесуальними строками та правами, 

свободами і законними інтересами як елементами предмету кримінального 

процесуального регулювання. 

Зміст предмету регулювання кримінально-процесуальних кодексів, що 

приймалися в СРСР [489, с. 168] не містив поняття кримінально-процесуальних 

строків. Їх предметом правового регулювання охоплювалися лише правила 

обчислення строків (КПК УРСР 1922 року, 1927 року, 1960 року). 

Предмет регулювання чинного КПК включає дефініцію процесуальних 

строків та правила їх обчислення. Правовому регулюванню кримінальних 

процесуальних строків присвячена глава 7 «Процесуальні строки» КПК. Зміст 

останньої передбачає положення, що регламентують поняття процесуальних 

строків, встановлення процесуальних строків прокурором, слідчим суддею, 

судом, обчислення, додержання та поновлення процесуальних строків. Крім 

цієї глави, часові межі кримінального провадження є предметом регулювання 

ст.ст. 5, 12, 28, 53, 83, 173, 184, 191, 193, 200 тощо. За підрахунками Г. І. 

Сисоєнка, у чинному КПК вказівка на те, під час якої стадії відбувається 

процесуальна діяльність, а також необхідність врахування чинника часу при 

цьому має місце у 366 нормах, а власне термін «строк» вживається понад 350 

разів [429, с. 106]. У КПК 1960 року, за даними О. Михайленка, налічувалось 

понад 330 норм, положень, що тією чи іншою мірою стосувалися строків або 

інших часових ознак, раціонального і найбільш ефективного їх 

використання [278, с. 60]. 
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Процесуальні строки та права, свободи і законні інтереси як елементи 

предмету кримінального процесуального регулювання тісно пов’язані між 

собою. Розглянемо такий зв’язок на прикладах впливу правового регулювання 

процесуальних строків на ефективність кримінального процесуального 

регулювання прав, свобод і законних інтересів. 

1. Практика ЄСПЛ щодо України [404; 405] свідчить, що часові параметри 

з моменту надходження відомостей про кримінальне правопорушення до 

початку досудового розслідування мають бути максимально стислими. В 

іншому разі може бути втрачена важлива інформація щодо обставин вчиненого 

кримінального правопорушення, що не сприятиме притягненню винної особи 

до кримінальної відповідальності і реалізації права людини, що порушене 

внаслідок вчинення кримінального правопорушення (незадоволення соціальної 

потреби у безпеці). Тому норми чинного кримінального процесуального закону 

для вказаного часового відрізку встановлюють мінімальні строки, що 

виражаються таким чином: слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 

годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне 

правопорушення зобов’язаний внести відповідні відомості до ЄРДР та 

розпочати розслідування (ч. 1 ст. 214 КПК). 

Нинішня правова регламентація початку кримінального провадження є 

більш сприятливою для регулювання прав людини у кримінальному процесі. 

Згідно з положеннями попереднього КПК 1960 року початок повноцінного (з 

урахуванням використання усіх процесуальних засобів) розслідування могло 

відтерміновуватися аж до десяти днів (ч. 4 ст. 97 КПК). Це суттєво знижувало 

ефективність первісного розслідування і не сприяло встановленню причетності 

винної особи до вчинення кримінального правопорушення
1
. Тому досить 

дискусійною виглядає позиція А. П. Гуляєва про те, що прийняття недостатньо 

                                                           
1
 Хоча чинна правовоа регламентація строку початку досудового розслідування є 

кращою за КПК 1960 року, ми підтримуємо позицію вчених, які визнають необхідність 

внесення змін до законодавства з метою унормування проведення негайного розслідування 

щодо усіх заяв і повідомлень про вчинений злочин [15, с. 38; 443, с. 9]. Таке правове 

регулювання строку початку розслідування буде більш сприятливим для реалізації прав і 

законних інтересів людини. 
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обґрунтованого рішення про порушення кримінальної справи чи відмову у 

цьому (за чинним КПК – про початок розслідування або у відмову у цьому) 

обмежує права чи законні інтереси громадян, уможливлює непродуктивне 

використання праці слідчого [102, с. 9]. 

2. Іншим прикладом зв’язку правового регулювання часу з регулюванням 

прав людини є регламентація строків затримання за підозрою у вчиненні 

кримінального правопорушення. Від такої регламентації залежить регулювання 

права на свободу і особисту недоторканність. Закріплення строків затримання 

обумовлює тривалість обмеження права на свободу і особисту недоторканність 

(реалізація соціальної потреби у свободі). Велике значення цього права для 

людини обумовлює кримінальне процесуальне регулювання досить стислих 

строків позбавлення свободи особи після здійснення затримання. Згідно з 

нормами чинного КПК строк затримання особи до доставлення до суду не може 

перевищувати шістдесяти годин (ч. 2 ст. 211). 

Стосовно правової регламентації у КПК 1960 року, сьогоднішнє правове 

регулювання строку затримання є більш сприятливим для регулювання права 

людини на свободу і особисту недоторканність. Якщо колишній кримінальний 

процесуальний закон встановлював 72-годинний строк затримання до 

доставлення до суду (ч. 7 ст. 106), то нинішній КПК встановлює 60-годинний 

термін такого затримання. Різниця у дванадцять годин щодо початку реалізації 

судового контролю за обмеженням права на свободу є істотною для людини. 

3. Розглядаючи часові характеристики всього досудового здійснення 

кримінальних процесуальних відносин (кримінальної процесуальної 

діяльності), необхідно відзначити, що від них залежать строки реалізації права 

на доступ до правосуддя, права на судовий захист (реалізація потреб свободи і 

безпеки). Чим більшими є строки досудового кримінального провадження, тим 

більше відтягується у часі судовий розгляд і вирішення обвинувачення 

незалежним і неупередженим судом, що тягне неможливість реалізації права на 
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судовий захист
1
. Цим обумовлюється встановлення жорстких граничних 

часових параметрів здійснення досудового розслідування. Останні залежно від 

тяжкості кримінального правопорушення максимально можуть становити два, 

шість або дванадцять місяців (ч. 2 ст. 219, ч. 2 ст. 294 КПК). 

Правова регламентація строків досудового розслідування за чинним КПК є 

більш сприятливою для регулювання права на доступ до правосуддя, права на 

судовий захист, ніж правова регламентація строків розслідування за нормами 

КПК 1960 року. Якщо положення ч. 2 ст. 219, ч. 2 ст. 294 чинного КПК 

встановлюють жорсткий максимальний строк у дванадцять місяців, то за 

нормами ч. 3 ст. 120 КПК 1960 року строк розслідування можна було 

продовжувати безкінечно, залишаючи особу у стані невизначеності стосовно 

вирішення долі кримінальної справи щодо неї [382]. 

Під час правової регламентації часових параметрів судового провадження 

законодавець відмовився від встановлення жорстких строків та унормував 

вимогу розумності строків
2
. Це повʼязується з тим, що ризик неправомірного 

обмеження прав, свобод і законних інтересів людини під час судового 

провадження є набагато меншим, ніж під час досудового розслідування, адже 

судове провадження проводиться відкрито, за участі незалежного і 

неупередженого суду, який контролює змагальність між сторонами 

обвинувачення і захисту. Тому процесуальні строки судового провадження 

обмежуються критеріями розумності, що передбачені ст. 28 КПК. 

                                                           
1
 Л. М. Лобойко та О. Г. Шило право на судовий захист справедливо розглядають як 

суб’єктивне право кожного, що має значення права-гарантії забезпечення і захисту всіх 

інших прав людини [198, с. 64]. Наголошуючи на важливому значенні судового захисту для 

реалізації прав людини, вчені зазначають, що діючи від імені держави, суд одночасно 

уповноважений давати правову оцінку діям і рішенням будь-яких осіб, зокрема 

представників державної влади, а за наявності законних підстав – покладати на державу 

відповідальність за порушення прав людини. Саме в цьому полягає основна відмінність 

судового захисту від інших видів державного захисту, оскільки до виключної компетенції 

суду належить право прийняти рішення про відповідальність держави за незаконні дії та 

рішення її представників [198, с. 64–65]. 
2
 Визначення критерію розумного строку полягає у забезпеченні гарантії винесення 

судового рішення протягом такого часу, який встановлює мінімальну межу стану 

невизначеності, у якому знаходиться особа у зв’язку з пред’явленням їй обвинувачення у 

злочині [57, с. 117]. 
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4. З регулюванням права на доступ до правосуддя, права на судовий захист 

пов’язана правова регламентація строку повідомлення про підозру затриманій 

особі. Оскільки за чинним процесуальним законом строк досудового 

розслідування починає відраховуватися не з моменту затримання особи (хоча 

остання набуває статус підозрюваного), а з моменту повідомлення їй про 

підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 278 

КПК письмове повідомлення про підозру затриманій особі вручається не 

пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту її затримання. Таким чином, 

вказана кримінальна процесуальна регламентація строку повідомлення про 

підозру може відтягнути реалізацію права на доступ до правосуддя, права на 

судовий захист до 24 годин. 

Попри те, що така регламентація строку повідомлення про підозру, а 

відтак – відрахування строку досудового розслідування не відповідає нормам 

ЄКПЛ, вона є більш сприятливою для людини, ніж аналогічне правове 

регулювання за КПК 1960 року. Положення останнього не унормовували 

строку повідомлення про підозру (пред’явлення обвинувачення)
1
 особі, яка 

затримувалася. Положення ч. 4 ст. 148 КПК 1960 року закріплювали строк не 

більше десяти днів між застосуванням до особи запобіжного заходу та 

пред’явленням обвинувачення. Причому з моменту затримання особи та 

застосуванням до неї запобіжного заходу могло пройти 72 години (ч. 7 ст. 106). 

Отже, попередня кримінальна процесуальна регламентація строку пред’явлення 

затриманій особі обвинувачення могла відтягнути реалізацію права на доступ 

до правосуддя аж до 13 днів. 

5. Із регулюванням прав і свобод людини тісно пов’язана правова 

регламентація строку повідомлення особі про виклик. У ч. 8 ст. 135 КПК 

встановлюється, що таке повідомлення має бути здійснено не пізніше ніж за 

                                                           
1
 Тут ми ототожнюємо повідомлення про підозру за чинним КПК та притягнення як 

обвинуваченого (пред’явлення обвинувачення) за КПК 1960 року. Притягнення як 

обвинуваченого (пред’явлення обвинувачення) на практиці визнавалося як момент 

встановлення особи, тобто момент, з якого необхідно відраховувати перебіг строків 

досудового розслідування (ч. 5 ст. 120 КПК 1960 року). 
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три дні до дня, коли особа зобов’язана прибути за викликом. У цій нормі також 

зазначається, що у разі встановлення КПК строків здійснення процесуальних 

дій, які не дозволяють здійснити виклик у зазначений строк, особа має бути 

повідомлена якнайшвидше, але в будь-якому разі з наданням їй необхідного 

часу для підготовки та прибуття за викликом. Тобто нормами кримінального 

процесуального закону передбачено строк не менше трьох днів або менший, 

але необхідний (розумний) строк для реалізації права на підготовку до участі у 

досудовому розслідуванні чи судовому провадженні. Це загальне право може 

бути використане для ознайомлення з положеннями кримінального 

процесуального законодавства, отримання юридичних консультацій, правового 

захисту, а також для пригадування фактичних обставин вчинення 

кримінального правопорушення. 

Чинна правова регламентація строку повідомлення особі про виклик є 

більш сприятливою для регулювання прав людини порівняно з правовою 

регламентацією за КПК 1960 року. Норми останнього не визначали ніякого 

строку для підготовки до участі у кримінальному процесі, у них 

встановлювалися лише такі вимоги до учасників кримінального процесу: а) 

підозрюваний, обвинувачений зобов’язаний з’явитися за викликом слідчого у 

призначений строк (ст.ст. 107, 135), б) перекладач повинен з’явитися за 

викликом слідчого і зробити повно і точно доручений йому переклад (ст. 128); 

в) спеціаліст зобов’язаний з’явитися на виклик (ст. 128-1); г) свідок, потерпілий 

викликаються повісткою, яка повинна містити день і час явки (ст.ст. 166, 171), 

тощо. Ці законодавчі положення могли застосовуватися органами 

кримінального судочинства без врахування мінімально необхідного строку для 

підготовки особи до участі у кримінальному провадженні, що знижувало 

ефективність реалізації такою особою своїх прав, свобод і законних інтересів. 

6. Ще одним прикладом зв’язку кримінального процесуального 

регулювання часових параметрів з регулюванням прав і законних інтересів є 

правова регламентація строку надання підозрюваному, обвинуваченому копії 

клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування до 
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них запобіжного заходу до початку розгляду клопотання (ч. 2 ст. 184 КПК). 

Правове регулювання таких часових меж забезпечує регулювання права 

підозрюваного, обвинуваченого на змагальну процедуру
1
. Отримавши за три 

години до початку судового розгляду клопотання та матеріали щодо 

застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений має 

можливість підготуватися для протистояння обвинуваченню з метою 

спростування підстав стосовно застосування запобіжного заходу або доведення 

обставин, що свідчать про можливість обрання більш м’якого запобіжного 

заходу для забезпечення належної поведінки. 

КПК 1960 року не містив норм, що встановлювали б які-небудь строки 

надання підозрюваному, обвинуваченому копії клопотання та матеріалів, якими 

обґрунтовується необхідність застосування до них запобіжного заходу до 

початку розгляду такого клопотання. Положення попереднього кримінального 

процесуального закону 1960 року взагалі не передбачали ознайомлення 

підозрюваного, обвинуваченого з клопотанням та матеріалами щодо обрання 

запобіжного заходу
2
, тим самим перешкоджаючи реалізації права сторони 

захисту на змагальну процедуру. 

7. Проілюструвати зв’язок між правовим регулюванням кримінального 

процесуального часу та регулюванням прав, свобод і законних інтересів можна 

через правову регламентацію строку затримання особи на підставі ухвали 

слідчого судді, суду. Таким законодавець визнав строк всього у тридцять шість 

годин з моменту затримання (ч. 1 ст. 191 КПК). Це обумовлено забезпеченням 

регулювання фундаментального права людини на свободу і особисту 

недоторканність, що уможливлює використання зазначеного стислого строку 

                                                           
1
 Тут вживається термінологія, застосовувана у Науково-практичному коментарі до 

Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року [285, с. 375]. 
2
 Лише положення п. 3 ч. 2 ст. 48 КПК 1960 року закріплювало за захисником право на 

ознайомлення з матеріалами, якими обґрунтовується обрання запобіжного заходу. Проте 

норми процесуального закону 1960 року не встановлювали строків надання вказаних 

матеріалів захиснику. Останній міг з ними ознайомлюватися навіть перед самим початком 

судового розгляду щодо обрання запобіжного заходу, не маючи часу на підготовку своєї 

захисної позиції. 
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обмеження волі особи лише для доставлення до судового органу з метою 

розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу (ст. 187 КПК). 

Порівняно з КПК 1960 року чинна кримінальна процесуальна 

регламентація строку затримання особи на підставі судового рішення є більш 

сприятливою для людини щодо регулювання права на свободу і особисту 

недоторканність. Адже норми КПК 1960 року передбачали строк аж до 

сімдесяти двох годин стосовно затримання підозрюваного, обвинуваченого і 

доставлення його до суду під вартою. Якщо особа перебувала за межами 

населеного пункту, в якому діє суд, то строк затримання і доставлення до суду 

міг вираховуватися до сорока восьми годин з моменту доставки затриманого до 

відповідного населеного пункту (ст. 165-2). 

8. Регулювання прав, свобод і законних інтересів людини пов’язано з 

правовим регулюванням строку дії ухвали слідчого судді про дозвіл на 

проведення негласної слідчої (розшукової) дії. Згідно з ч.ч. 1, 4 ст. 249 КПК 

такий строк не може перевищувати два місяці, а при його продовженні – 

максимальні строки досудового розслідування. Правова регламентація строків 

дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення таємної діяльності 

зумовлюється конвенційним правом людини на приватність (ст. 8 ЄКПЛ), що 

передбачає правову визначеність національного законодавства як адекватний та 

ефективний засіб правового захисту від свавільного здійснення таємних 

дій [369]. 

КПК 1960 року та ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність» не містили 

норм, які б чітко встановлювали часові межі дії рішення прокурора або суду на 

проведення таємної діяльності. Це обумовило порушення органами 

кримінального судочинства України положень ЄКПЛ. У справі «Волохи проти 

України» (2006 р.) ЄСПЛ встановив порушення ст. 8 Конвенції у зв’язку з 

відсутністю у національному законодавстві адекватних та ефективних засобів 

правового захисту від свавільного втручання державних органів у конвенційні 

права, зокрема відсутність чіткої регламентації строків дії рішення щодо 

накладення арешту на кореспонденцію. Це мало наслідком те, що постанова 
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про накладення арешту на кореспонденцію залишалась чинною протягом більш 

ніж одного року після закриття кримінальної справи [369]. 

Крім чіткого правового регулювання часових меж дії рішення на 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій, чинний КПК встановлює 

строк повідомлення осіб, щодо яких проводилися негласні слідчі (розшукові) 

дії. Відповідно до ч. 2 ст. 253 КПК повідомлення про факт і результати 

негласної слідчої (розшукової) дії повинне бути здійснене протягом дванадцяти 

місяців з дня припинення таких дій, але не пізніше звернення до суду з 

обвинувальним актом. Призначенням цієї норми є забезпечення регулювання 

права людини на адекватний та ефективний засіб правового захисту від 

свавільного здійснення таємної діяльності органами кримінального 

судочинства. Наявність інформації про факт і результати проведеної негласної 

слідчої (розшукової) дії уможливить перевірку підстав, умов та меж здійснення 

органами розслідування таємної діяльності. 

9. Також із регулюванням права людини на суд тісно пов’язана правова 

регламентація максимального строку тримання під вартою під час досудового 

розслідування
1
. Особа, щодо якої під час розслідування застосований 

запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, обмежена у можливостях 

впливу на слідчого, прокурора стосовно прискорення досудового провадження 

для реалізації права на судовий захист. Тому порядок продовження строку 

тримання під вартою докладно регламентується чинним КПК, який не може 

перевищувати: шести місяців – у кримінальному провадженні щодо злочинів 

невеликої або середньої тяжкості; дванадцяти місяців – у кримінальному 

провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів (ч. 3 ст. 197). 

Відзначимо, що для регулювання права на суд більш сприятливим є 

правове регулювання строку продовження тримання під вартою за чинним 

                                                           
1
 У процесуальній літературі зазначається, що з XVIII століття і до сьогодні визначення 

максимального строку тримання обвинувачених під вартою до суду є однією з найгостріших 

проблем кримінально-процесуального регулювання [2, с. 12]. Попри те, що вказана думка 

була висловлена у 1997 році, вона наразі не втратила своєї актуальності, оскільки реалізація 

особою своїх прав, свобод і законних інтересів насамперед залежить від наявності свободи, 

що суворо обмежується під час тримання особи під вартою. 
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кримінальним процесуальним законом, ніж за КПК 1960 року. Нормативні 

положення останнього уможливлювали продовження строку тримання під 

вартою аж до вісімнадцяти місяців в особливо складних справах щодо особливо 

тяжких злочинів (ч. 2 ст. 156), тим самим не сприяючи швидкій реалізації 

фундаментального права людини на доступ до правосуддя. 

Якщо розглядати правову регламентацію строків тримання під вартою під 

час судового провадження, необхідно зазначити, що чинні кримінальні 

процесуальні норми не сприяють регулюванню права особи на свободу і 

особисту недоторканність. Зміст чинного КПК не містить норм, які б 

встановлювали максимальні строки тримання під вартою під час судового 

розгляду. У ст. 331 КПК лише зазначається, що обов’язком суду до спливу 

продовженого строку є повторний розгляд питання доцільності продовження 

тримання обвинуваченого під вартою, якщо судове провадження не було 

завершене до його спливу. Застосування зазначеної норми може призводити до 

невизначеного у часі продовження строку суворого обмеження права людини 

на свободу. 

10. Іншим прикладом зв’язку правового регулювання часових термінів та 

регулювання прав і законних інтересів є кримінальна процесуальна 

регламентація строку допиту особи. Встановлення у законі такого строку 

спрямоване на регулювання права людини на заборону катування або 

нелюдського, жорстокого чи такого, що принижує її гідність, поводження під 

час кримінального провадження (ст. 3 ЄКПЛ, ст. 11 КПК). Занадто тривале, без 

перерви (без можливості задовольнити фізичні потреби) проведення допиту 

особи під час досудового розслідування безперечно становить порушення права 

на заборону нелюдського поводження. Тому в чинному КПК законодавець 

регламентував строки проведення допиту, передбачивши, що останній не може 

продовжуватися без перерви понад дві години, а в цілому – понад вісім годин 

на день. 

Попередній КПК не встановлював строків проведення допиту учасників 

кримінального провадження (крім нормативного закріплення того, що допит 
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обвинуваченого повинен проводитися удень (ч. 2 ст. 143 КПК 1960 року), що не 

сприяло регулюванню права щодо заборони катування або нелюдського, 

жорстокого чи такого, що принижує її гідність, поводження з боку органів 

досудового розслідування. Правий Л. М. Васильєв, який аналізуючи норми 

кримінально-процесуального закону щодо можливості проведення допиту 

протягом дня, вказує, що на практиці трапляються випадки формального 

виконання закону, адже можна протягом дозволеного часу перетворити допит 

на засіб протизаконного впливу [55, с. 11]. 

11. Із регулюванням права власності пов’язана правова регламентація 

строку подання слідчим, прокурором клопотання про арешт тимчасово 

вилученого майна. Частина 5 ст. 171 КПК встановлює обов’язок для слідчого, 

прокурора подати вказане клопотання слідчому судді не пізніше наступного 

робочого дня після вилучення майна. В іншому випадку майно має бути 

негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. До того ж питання про 

арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя має вирішити не пізніше 

сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання (ч. 6 ст. 173 КПК). 

Таким чином, важливість регулювання права на приватну власність обумовлює 

правове регулювання стислих строків обмеження зазначеного права під час 

кримінального провадження за відсутності вмотивованого судового рішення. 

З огляду на відсутність аналогічних норм у КПК 1960 року можемо 

констатувати, що теперішня кримінальна процесуальна регламентація строку 

вирішення питання про тимчасово вилучене майно є більш сприятливою для 

регулювання права власності. 

12. Із регулюванням права особи на керування транспортним засобом або 

судном, права на полювання та права на здійснення підприємницької діяльності 

тісно пов’язана правова регламентація строку вирішення питання про 

тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. Частина 1 ст. 150 

КПК зобов’язує прокурора, слідчого за погодженням з прокурором звернутися 

до слідчого судді із клопотанням про тимчасове обмеження у користуванні 

спеціальним правом не пізніше двох днів з моменту вилучення відповідних 
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документів. А слідчий суддя повинен розглянути клопотання про тимчасове 

обмеження у користуванні спеціальним правом не пізніше трьох днів з дня його 

надходження до суду (ч. 1 ст. 151 КПК). 

Встановлення досить стислих строків вирішення питання про тимчасове 

обмеження у користуванні спеціальним правом свідчить про значущість для 

людини регулювання права керування транспортним засобом або судном; права 

полювання; права на здійснення підприємницької діяльності. Адже реалізація 

останніх може бути єдиним джерелом доходів для існування особи. 

13. Ефективність регулювання права на захист залежить від правової 

регламентації часових меж інформування про висунуте обвинувачення 

(підозру). Адже з моменту такого повідомлення особа дізнається про свій 

процесуальний статус підозрюваного чи обвинуваченого та про право на 

захист. Цим обумовлюється встановлення у чинному КПК досить стислого 

строку вручення письмового повідомлення про підозру з моменту його 

складання. Відповідно до ч. 1 ст. 278 таке повідомлення вручається слідчим або 

прокурором в день його складення. 

Щодо правового регулювання строку інформування про висунуте 

обвинувачення у КПК 1960 року, теперішня правова регламентація є більш 

сприятливою для регулювання права людини на захист. Попередній 

кримінальний процесуальний закон передбачав можливість пред’явлення особі 

обвинувачення протягом двох днів (ст. 133). Вказаний строк є на день 

тривалішим порівняно зі строком, що регламентується чинним КПК. На наш 

погляд, різниця у день щодо інформування про висунуте обвинувачення є 

суттєвою для ефективної реалізації особою права на захист. Тому ми не 

можемо погодитися Р. Х. Якуповим, який зазначає, що негайне притягнення 

особи як обвинуваченого після того, як розслідування достатньо тривалий час 

здійснювалося без її участі, жодних додаткових гарантій їй не дасть, так само 

як і деяка відстрочка цього моменту практично не завдасть обвинуваченому 

якої-небудь шкоди [520, с. 14]. 
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14. Ефективність регулювання прав і законних інтересів потерпілого 

залежить від регламентації строку набуття особою зазначеного процесуального 

статусу. Чим раніше особа, якій кримінальним правопорушенням завдано 

шкоди, юридично стане потерпілим, тим раніше вона зможе реалізувати права, 

що закріплюються кримінальним процесуальним законодавством. У зв’язку з 

цим строк набуття особою статусу потерпілого нормами чинного КПК 

регламентується таким чином: права і обов’язки потерпілого виникають у 

особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального 

правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого (ч. 

2 ст. 55). Іншими словами, норми кримінального процесуального закону 

закріплюють дуже стислий (моментальний) строк набуття особою статусу 

потерпілого у кримінальному провадженні. Причому реалізація вказаного 

строку обумовлюється ініціативою особи, якій кримінальним правопорушенням 

завдано шкоди. 

Порівняно з нормами чинного процесуального закону, КПК 1960 року не 

закріплював строку набуття особою, якій злочином завдавалася шкода, статусу 

потерпілого. Такий статус особа могла отримати у будь-який момент протягом 

здійснення досудового провадження, до того ж лише за рішенням (постановою) 

особи, яка проводила дізнання, або слідчого (ч. 2 ст. 49). Ця норма 

попереднього закону не сприяла своєчасності здійснення потерпілою особою 

своїх прав і законних інтересів, про що зазначається у літературі [517, с. 8]. 

Аналогічна проблема у КПК 1960 року існувала щодо своєчасності 

реалізації підозрюваним, обвинуваченим права на захист. Попередній 

процесуальний закон не встановлював конкретного строку допуску захисника, 

який самостійно обирався підозрюваним, обвинуваченим, проте ставив це у 

залежність від винесення постанови органами кримінального судочинства (ч. 5 

ст. 44). Тому слідчий, прокурор могли затягувати залучення захисника до участі 

у кримінальному провадженні, чим тимчасово обмежували право на захист. 

У чинному КПК вказаний нормативний недолік усунений шляхом 

закріплення положення щодо недопущення встановлення додаткових вимог для 
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залучення захисника до участі в кримінальному провадженні, крім 

пред’явлення документа, що посвідчує його особу, або повноважень (ч. 2 ст. 

50). 

15. Регулювання права на свободу і особисту недоторканність залежить від 

правового регулювання початку перебігу строку затримання особи, адже між 

фактичним затриманням особи за підозрою у вчиненні кримінального 

правопорушення та складанням відповідного протоколу про затримання може 

пройти час, протягом якого буде обмежене права особи на свободу. Тому 

законодавець у чинному КПК передбачив норми, що встановлюють початок 

перебігу часу затримання з моменту фактичного позбавлення волі (ч. 1 ст. 211, 

ст. 209). 

КПК 1960 року подібної норми не закріплював. У ч. 7 ст. 106 Кодексу 

лише передбачалося, що сімдесят дві години відраховувалися після затримання 

особи. На практиці перебіг строку затримання починав відраховуватися з 

моменту складання протоколу про затримання, тобто з моменту юридичного 

кримінального процесуального затримання. Таким чином, зазначена нечіткість 

правового регулювання початку відрахування строку затримання сприяла 

обмеженню права особи на свободу і особисту недоторканність. 

16. Ефективність регулювання прав затриманої особи залежить від 

правової регламентації строку, протягом якого такій особі повідомляються і 

роз’яснюються права. Тимчасова затримка щодо інформування про 

процесуальні права унеможливлює своєчасне здійснення останніх затриманою 

особою. Це обумовило унормування у чинному КПК вимоги щодо негайного 

повідомлення затриманій особі її процесуальних прав (ч. 4 ст. 208). Дізнавшись 

одразу після фактичного затримання про свої права, затримана особа може 

невідкладно отримати необхідну медичну або правову допомогу, що 

гарантується нормами КПК. 

Сьогоднішня правова регламентація строку, у який затриманій особі 

повідомляються і роз’яснюються права є більш сприятливою для людини, ніж 

правове регулювання аналогічного строку за КПК 1960 року. Норми цього 
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Кодексу чітко не врегульовували строку повідомлення і роз’яснення прав 

затриманій особі. У ч. 3 ст. 43-1 передбачалося, що протокол затримання має 

включати відомості про роз’яснення прав підозрюваному. А копія протоколу з 

переліком прав та обов’язків негайно вручається затриманому (ч. 5 ст. 106). 

Тобто за нормами КПК 1960 року затримана особа могла дізнатися про свої 

процесуальні права лише під час юридичного оформлення кримінального 

процесуального затримання – під час складання протоколу затримання. До 

цього моменту затримана особа переважно не знала про свої процесуальні 

права, а тому не могла їх реалізувати. 

Таким чином, аналіз окремих положень кримінального процесуального 

закону свідчить про прямий зв’язок правової регламентації кримінальних 

процесуальних строків із ефективністю регулювання прав, свобод і законних 

інтересів учасників кримінального провадження. 

Отже, результативність регулювання прав і законних інтересів людини у 

кримінальному процесі безпосередньо залежить від правового регулювання 

часу здійснення кримінальних процесуальних відносин і кримінальної 

процесуальної діяльності. 

Тому шляхом зміни правової регламентації кримінальних процесуальних 

строків доцільно впливати на регулювання та реалізацію прав і законних 

інтересів людини. Наприклад, якщо правове регулювання кримінальних 

процесуальних строків не сприяє захисту і охороні прав і законних інтересів, то 

необхідно вносити відповідні зміни до змісту кримінального процесуального 

законодавства. У цьому має простежуватися зв’язок кримінального 

процесуального закону і суспільства на всіх стадіях його юридичного 

(кримінального процесуального) життя, про який пише І. В. Волк [69, с. 13]. 

Крім того, нормування дії кримінального процесуального закону в часі 

обумовлює загальні часові межі правового регулювання кримінального 

судочинства. Правова регламентація початкового і кінцевого моментів часу дії 

кримінального процесуального закону визначає час правового «життя» прав, 
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свобод і законних інтересів, кримінальних процесуальних відносин і 

кримінальної процесуальної діяльності
1
. 

До набрання чинності кримінального процесуального закону кримінальний 

процес фактично може здійснюватися, але він не буде регулюватися вказаним 

законом. І навпаки, втрата процесуальним законом юридичної сили 

унеможливлює регулювання цим законом кримінального провадження
2
. 

Отже, «час дії кримінального процесуального нормативно-правового акту 

можна визначити як період його життя, у якому він здійснює регулятивний 

вплив на суспільні відносини, діяльність та права, свободи і законні інтереси» 

(курсив – Т.Л.) [296, с. 92]. 

Із цього випливає, що кримінальне процесуальне регулювання є 

тимчасовим явищем, межі якого регламентуються кримінальним 

процесуальним законодавством. 

                                                           
1
 За критерієм забезпечення правового «життя» прав, свобод і законних інтересів, 

кримінальних процесуальних відносин і кримінальної процесуальної діяльності правове 

регулювання часу у кримінальному процесі відрізняється від іншого правового та 

соціального регулювання часу. Значущість реалізації прав і свобод людини у сфері 

кримінального процесу (суворість правообмежень) обумовлює першочерговість 

кримінального процесуального регулювання часу порівняно з іншим регулюванням часових 

параметрів. 
2
 У виняткових випадках кримінальний процесуальний закон може повністю не 

втрачати свою юридичну силу. Наприклад, відповідно до п. 11 розділу ХІ чинного КПК 

кримінальні справи, що до дня набрання чинності вказаного КПК надійшли до суду, 

продовжують розглядатися судами у порядку, передбаченому КПК 1960 року. За 

справедливим зауваженням Л. М. Лобойка, така унікальна для правової системи держави 

ситуація обумовлена радікальністю змін у правовому регулюванні кримінального 

провадження. Здійснення після 20 листопада 2012 року (день набрання чинності КПК 

України 2012 року) провадження лише за новим КПК зробило б неможливим ухвалення 

судових рішень у тих справах, що надійшли до судів до цього дня [200, с. 39]. 

У юридичній літературі висловлюються аргументи «за» та «проти» зворотної дії 

кримінального процесуального закону. Так, М. К. Гулялова пропонує закріпити положення 

про те, що кримінально-процесуальний закон не має зворотної сили. На думку авторки, 

застереження «якщо інше не встановлено цим Кодексом» має бути виключене з КПК 

РФ [103, с. 7]. Проте, за зауваженням О. Михайленка, правові норми, що регулюють 

кримінальний процес, можуть мати зворотню силу у часі лише тоді, коли вони пом’якшують 

становище певної особи, залученої як до слідства, так і до судового провадження, надають їй 

нові процесуальні права, додаткові процесуальні гарантії [278, с. 59]. На наш погляд, 

зворотність дії кримінального процесуального закону має обумовлюватися головним 

елементом предмета правового регулювання, тобто правами, свободами і законними 

інтересами людини, адже їх ефективне забезпечення є призначеням правового регулювання у 

кримінальному процесі. 
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Таким чином, права і законні інтереси, кримінальні процесуальні 

відносини, кримінальну процесуальну діяльність не можна вважати вичерпним 

змістом предмету правового регулювання у кримінальному процесі. З 

урахуванням гарантійного значення правового регулювання кримінальних 

процесуальних строків для регулювання та реалізації прав, свобод і законних 

інтересів людини вважаємо, що кримінальні процесуальні строки можна 

визнати окремим елементом предмету кримінального процесуального 

регулювання. 

Справедливість зазначеного висновку підтверджується результатами 

анкетування. 90,5% опитаних вчених-процесуалістів відповіли, що кримінальні 

процесуальні строки можна визнати окремим елементом предмету правового 

регулювання у кримінальному процесі (див. Додаток Б). 

Дослідивши процесуальні строки як елемент предмету кримінального 

процесуального регулювання, розглянемо зв’язок простору та прав, свобод і 

законних інтересів як елементів предмету правового регулювання у 

кримінальному процесі. 

Категорія простору має для юридичної науки методологічне значення, 

тому що вона є невід’ємним елементом знання про будь-яку сторону права, про 

будь-яке правове явище [453, с. 3]. Кожен юридичний феномен локалізується і 

розвивається у просторі [453, с. 3]. Не є винятком права, свободи і законні 

інтереси, суспільні відносини та людська діяльність, правове регулювання яких 

пов’язано не лише з часовими межами, а й з чітко окресленою територією. 

В. В. Суханов зазначає, що простір є обов’язковим елементом 

правовідносин, причому не предметним середовищем, у якому ці відносини 

виникають і існують, а важливою характеристикою правовідносин [453, с. 4]. 

Тому яскравим полем оперування категорією простору постають правові 

відносини і правові ситуації, які створюють подієвий фон права [272, с. 139]. 

Крім правовідносин, простір характеризує людську діяльність, що регулюється 

законом, та її права, свободи і законні інтереси. Правовий простір є необхідною 

і невід’ємною формою існування людини як володаря певного комплексу 
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значущих у правовому сенсі властивостей. Індивідуальний правовий простір є 

структурою, елементами якої виступають домагання, що по-різному 

співвідносяться між собою [453, с. 22–23]. 

Таким чином, як і час, невід’ємним атрибутом реалізації прав і законних 

інтересів, кримінальних процесуальних відносин, кримінальної процесуальної 

діяльності є простір. 

Попри те, що правовий простір охоплює всі вказані елементи предмету 

правового регулювання, головною складовою правового простору є права, 

свободи і законні інтереси людини. Останні зумовлюють розвиток у просторі 

правовідносин та діяльності, що врегульовується нормами права. У зв’язку з 

цим необхідно визнати справедливість позиції В. В. Суханова про те, що 

основними елементами юридичного змісту індивідуального правового простору 

є права людини. Комплекс прав та обов’язків, можливостей їх здійснення, 

механізми позитивної відповідальності за свої дії і наміри, засоби підтримки 

коригувальних зв’язків людини зі світом соціальних відносин є змістом 

суверенітету людини. Характеристика індивідуального правового простору як 

суверенітету людини із необхідністю пов’язана з вказівкою на специфічні риси 

того суспільного права, що взаємодіє безпосереднім чином з простором 

людини. Це – право в його дозвільній формі. Таким чином, підсумовує вчений, 

конкретний правовий простір є складною і лише частково скоординованою 

сукупністю домагань, прав і обов’язків у єдиному правовому полі [453, с. 23]. 

Погоджуючись з В. В. Сухановим щодо першочергового включення до 

індивідуального правового простору домагань та прав людини, слід зазначити, 

що останні є головним елементом не лише індивідуального юридичного 

простору, а й загальнодержавного українського правового простору. Це прямо 

випливає з конституційних зобов’язань української держави. 

Правовий простір особи має першочергове значення для об’єктивізації 

вимог суб’єкта, у перетворенні потенціалу і чистих ідей, діяльнісних імпульсів 

та вольових проявів людини на правову реальність [168, с. 294]. Правовий 

простір особи є первинним, ключовим. Він є однією з багатьох форм її 
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екзистенції, яка є чутливою до її поведінки та визначається сукупністю її прав 

та обов’язків, інтересів, потреб і домагань, а також свободою й волею в їх 

здійсненні та задоволенні. Правовий простір постає для людей не суто як певна 

умовність, а як необхідність і неминучість життєвого простору [167]. 

Є. Г. Зінков пов’язує правовий простір не з правовим становищем 

конкретної особи, а з явищем, що об’єднує людей у єдине ціле. Так, автор 

пише, що правовим простором є взаємозв’язки та взаємовідносини, що 

виникають між суб’єктами і об’єктами правовідносин, правозастосування і 

правотворчості, що пов’язують у єдине ціле все різноманіття соціальної 

життєдіяльності суспільства та держави [127]. Таке розуміння можна 

екстраполювати у площину юридичного процесу, учасники якого шляхом 

встановлення просторових меж об’єднуються у єдине ціле, що 

характеризується процесуальними відносинами стосовно захисту та охорони 

прав, свобод і законних інтересів. 

Окремі вчені, не завжди акцентуючи увагу на конкретних елементах 

правового простору, ототожнюють останній з територією правового 

регулювання та якістю правової регламентації. Так, В. Т. Азізова зазначає, що 

правовий простір – це частина соціального простору, на яку поширюється дія 

норм права, тобто по суті це – сфера правового регулювання [4, с. 12]. Р. О. 

Барутенко вважає, що правовий простір – це уся сукупність правових приписів 

правової системи держави, що діють на її території [31, с. 7]. І. В. Волк 

розглядає правовий простір з точки зору організації владного впливу держави 

за допомогою норм права на суспільні відносини, який обмежений 

територіальними межами держави і існує у конкретний історичний час [70, с. 8–

9]. Аналогічної позиції дотримується І. В. Долматов, який пише, що територія в 

сучасній державі є об’єктом публічно-правових відносин, просторовою межею 

державної влади [110, с. 191]. 

В. Ф. Степаніщев та Н. С. Котова зазначають, що правовий простір 

охоплює усю сукупність юридичних норм, що мають бути узгоджені між собою 

і підпорядковуватися залежно від їх юридичної сили [166, с. 12; 446, с. 8]. І. Н. 
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Барциц вказує, що державне правове просторове регулювання призначене для 

визначення єдиних нормативно-правових приписів, на підставі яких 

здійснюється розвиток країни [32, с. 10]. Р. О. Барутенко єдиний правовий 

простір визначає як категорію, що характеризує єдність правових приписів 

правової системи країни, їх взаємну узгодженість та несуперечливість [31, с. 7]. 

О. І. Баженов пише, що механізм забезпечення єдиного правового простору – це 

система правових методів і засобів, за допомогою яких здійснюється державно-

правовий вплив, спрямований на узгодженість правових норм, а також на 

підвищення якості правових норм [22, с. 270]. 

Не можна не погодитися з позиціями вчених, адже саме характеристика 

«правовий» свідчить, що простір визначається нормами права, а «єдиний» 

означає узгодженість, якість законодавства. Такий аспект юридичного простору 

має важливе практичне значення, тому що визначення правового простору є 

одним з аспектів правової визначеності національного законодавства. Чітке 

окреслення території, на яку поширюється дія якісного закону, та компетенція 

державних органів обумовлює передбачуваність, визначеність тобто якість 

правових норм, що сприяє реалізації прав, свобод і законних інтересів людини
1
. 

Пов’язуючи юридичний простір з правами і свободами людини, А. 

Романова пише, що загальнолюдські стандарти прав і свобод людини дедалі 

                                                           
1
 У юридичній літературі виокремлюється паралельний неправовий простір, у якому 

вчиняються незаконні дії, спрямовані на порушення прав, свобод і законних інтересів 

людини. Так, С. А. Пашин зазначає, що у рамках паралельного простору, що підміняє 

простір правовий, існують специфічні конвеєрні технології роботи так званих 

правоохоронних органів. Наприклад, катування є частиною таких технологій і 

застосовується в органах внутрішніх справ, як правило, у перші доби затримання або до 

офіційного оформлення затримання. Так само і технології приховання катувань 

прокурорами, які спеціалізуються на перевірках заяв про катування, і в переважній більшості 

випадків, виявляючи синці та переломи та тілі підозрюваних (обвинувачених), не знаходять 

доказів побиття. Існують і інші протиправні технології роботи : «змагання» у суді ситого 

прокурора з голодним підсудним, створення перешкод аудіозапису судоговоріння, 

ігнорування клопотань про виключення із розгляду отриманих з порушенням закону доказів, 

фальсифікація протоколів судових засідань [309, с. 160]. 

Крім того, С. А. Пашин вказує, що у межах паралельного простору дуже часто 

виявляються дисфункції. Наприклад, захисники з досвідом слідчої роботи іноді схильні діяти 

не в інтересах незаможного клієнта, а во благо колишнього колеги-слідчого. Такий захисник 

умовляє обвинуваченого зізнатися «хоча б у чому-небудь» [309, с. 160]. 
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більше виходять за межі внутрішньої компетенції держав, тобто за межі 

правових просторів, і реалізуються в природно-правовому просторі за його 

нормами і принципами. Це означає, що загальнодержавне законодавство 

потрібно впорядковувати згідно з міжнародними правовими нормами [418, 

с. 30]. Визнаючи справедливість позиції авторки щодо приведення 

національного законодавства у відповідність до світових стандартів прав 

людини, хочемо зауважити, що для забезпечення прав і свобод людини 

необхідним є також створення ефективної незалежної та безсторонньої судової 

системи. Лише остання спроможна забезпечити реальність захисту та охорони 

прав та свобод людини
1
. 

У зазначеному контексті не можна не погодитися з С. А. Пашиним, який 

пише, що правовий простір – це відносини, відкриті для легального державного 

втручання, а також відносини, що охоплюються державним та судовим 

захистом. При цьому суд вчений розглядає не як державний орган, а як орган, 

що представляє інтереси права і громадянського суспільства [309, с. 157]. 

Таким чином, аналіз теоретичних уявлень свідчить про важливість 

нормативного регулювання правового простору для регулювання та реалізації 

прав, свобод і законних інтересів людини. 

Регулювання простору відбувається на рівні галузевого законодавства. 

Так, у ст. 14 Цивільного процесуального кодексу України зазначається про 

обов’язковість виконання судових рішень на всій території України, а у 

випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов’язковість 

яких надана Верховною Радою України, – і за її межами [497]. У ст. 8 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення встановлюється, що особа, яка 

вчинила адміністративне правопорушення, підлягає відповідальності на 

підставі закону, що діє під час і за місцем вчинення правопорушення [151]. 

                                                           
1
 Справедливо зауважує В. Точиловський, що гарантією дотримання прав людини у 

кримінальному процесі є не «ідеальна» модель процесу, а незалежний і неупереджений суд. 

За умови незалежності і неупередженості суду будь-яка з існуючих моделей спроможна 

забезпечити справедливість процесу. За відсутності такої умови навіть найпрогресивніші 

процесуальні норми залишатимуться декларацією [466]. 
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Статтею 19 Кодексу адміністративного судочинства України визначається, що 

адміністративні справи вирішуються адміністративним судом за 

місцезнаходженням відповідача, крім випадків, передбачених Кодексом [150]. 

У ст. 5 Господарського процесуального кодексу України зазначається, що 

порядок досудового врегулювання спорів визначається Кодексом, якщо інший 

порядок не встановлено діючим на території України законодавством, яке 

регулює конкретний вид господарських відносин [92]. 

У юридичній літературі виокремлюються інформаційний правовий простір 

та європейський правовий простір. Останній визначається як правова система у 

стані становлення, складовими якої є юридичні норми, принципи та стандарти, 

вироблені в рамках регіональних міжнародних організацій (ЄС, Рада Європи, 

ОБСЄ) [86, с. 5]. Інформаційний правовий простір розглядається як явище, що 

об’єднує всі методи й шляхи, а головне – форми, в яких міститься правова 

інформація [298, с. 4]. 

Р. О. Гаврилюк виділяє податково-правовий простір України, межі якого 

визначає як територію України, над якою Україна має виключну юрисдикцію 

щодо встановлення, справляння чи стягнення податків. Авторка зазначає, що 

межі податково-правового простору України є податково-правовим кордоном 

України [72, с. 15]. 

Важливим видом правового регулювання простору є кримінальне 

процесуальне регулювання простору, адже у площині кримінального процесу 

відбуваються найсуворіші обмеження прав і свободи людини. 

Справедливо зазначає О. Михайленко, що у полі зору законодавця 

знаходяться і тимчасові, кількісні характеристики, і ті, що належать до 

відповідного простору, конкретного місця, насамперед місця події, місця 

вчинення злочину, місця проведення слідства та інших процесуальних дій, 

усього розслідування злочину, місця проведення судових засідань тощо. Закон 

також визначає територіальну підслідність і підсудність [279, с. 79] для 

ефективного регулювання прав, свобод і законних інтересів людини. 
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Закріплюючи у ст. 4 КПК положення про те, що кримінальне провадження 

на території України здійснюється з підстав та в порядку, передбачених КПК, 

незалежно від місця вчинення кримінального правопорушення, законодавець 

наголошує, що державні органи захищають та охороняють права, свободи і 

законні інтереси на будь-якій території, що охоплюється юрисдикцією України. 

Під час кримінального процесуального регулювання початкових дій з 

розслідування законодавець прив’язується саме до місця події для ефективного 

регулювання прав і законних інтересів людини. Так, з метою швидкого 

поновлення прав, що були порушені внаслідок вчинення кримінального 

правопорушення, у КПК закріплюється можливість проведення огляду місця 

події у невідкладних випадках до внесення відомостей до ЄРДР (ч. 3 ст. 214). 

Регулювання можливості негайного проведення огляду визначеної території 

спрямоване на оперативне виявлення та фіксацію доказів щодо вчинення 

кримінального правопорушення для притягнення винної особи до кримінальної 

відповідальності та поновлення правового стану потерпілої особи. З цим самим 

пов’язане врегулювання повноважень органів розслідування щодо можливості 

здійснення огляду трупа одночасно з оглядом місця події (ч. 2 ст. 238). 

Крім того, на регулювання прав спрямована правова регламентація місця 

проведення досудового розслідування (ст. 218 КПК). Для підвищення 

ефективності регулювання прав, порушених унаслідок кримінального 

правопорушення, у зазначеній статті закону передбачається здійснення 

досудового провадження слідчим того органу розслідування, під юрисдикцією 

якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення. Причому ч. 

2 ст. 218 КПК встановлює обов’язок для слідчого почати проведення 

досудового розслідування кримінального правопорушення, що не віднесене до 

його компетенції та про яке слідчий дізнався із заяви, повідомлення чи інших 

джерел інформації. 

Не можна не визнати сприятливим для ефективного регулювання прав 

людини кримінальну процесуальну регламентацію можливості слідчого, 

прокурора провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на 
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території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового 

розслідування (ч. 6 ст. 218). Це законодавче положення призначене забезпечити 

швидке та повне досудове розслідування з метою відновлення попереднього 

правового становища особи, права, свободи і законні інтереси якої були 

порушені. 

Із регулюванням права на свободу пов’язане кримінальна процесуальна 

регламентація місця, з моменту доставлення до якого починається відлік строку 

обмеження волі затриманого підозрюваного, обвинуваченого, який оголошений 

у міжнародний розшук та щодо якого обрано запобіжний захід у вигляді 

тримання під вартою. Таке місце у законі визначається як місце кримінального 

провадження (ч. 6 ст. 193 КПК). 

Право на недоторканність житла чи іншого володіння особи регулюється 

шляхом правової регламентації спеціального режиму проникнення у житловий 

простір та простір іншого володіння особи. Таке проникнення може 

здійснюватися або за добровільною згодою особи, яка володіє житлом, або на 

підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 233 КПК). Винятками із зазначеного 

правила є невідкладні випадки, що пов’язані із урятуванням життя та майна 

людей або з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні 

злочину (ч. 3 ст. 233 КПК). Як бачимо, наведені випадки регулювання 

порушення житлового простору та простору іншого володіння особи також 

спрямовані на регулювання прав і законних інтересів людини. 

З регулюванням права на доступ до правосуддя пов’язана правова 

регламентація територіальної підсудності. Правила останньої врегульовані у ст. 

32 КПК таким чином, щоб забезпечити оптимальні умови доступу осіб до суду 

для захисту своїх прав, свобод і законних інтересів. Відповідно до зазначеної 

статті КПК за загальним правилом кримінальне провадження здійснює суд, у 

межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. 

У випадку вчинення кількох кримінальних правопорушень територіальна 

підсудність визначається з огляду на тяжкість правопорушення або час його 

вчинення. Встановлення цих положень сприяє чіткості та передбачуваності 
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кримінального процесуального закону щодо визначення суду, що буде 

розглядати кримінальне обвинувачення. 

Із ефективністю регулювання права на суд також пов’язане законодавче 

положення, що встановлює виняткові випадки передання матеріалів 

кримінального провадження на розгляд іншого суду за місцем проживання 

обвинуваченого, більшості потерпілих чи свідків, а також у разі неможливості 

здійснювати відповідним судом правосуддя. До таких ситуацій нормами 

кримінального процесуального закону віднесено надзвичайні ситуації 

техногенного або природного характеру, епідемії, епізоотії, режим воєнного, 

надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції (ч. 1 ст. 34 КПК). 

Право на здійснення кримінального провадження у розумні строки 

регулюється шляхом встановлення можливості проведення дистанційного 

досудового розслідування та судового провадження. Положення ст. 232 КПК 

уможливлюють проведення допиту, впізнання у режимі відеоконференції під 

час досудового розслідування, тобто проведення зазначених слідчих 

(розшукових) дій шляхом використання приміщень, що розташовуються на 

різних територіях, а тому перебувають під юрисдикцією різних органів 

досудового розслідування. Аналогічне положення щодо проведення 

процесуальних дій у суді закріплюється у ст. 336 КПК. Наведені кримінальні 

процесуальні норми щодо врегулювання «об’єднуючого» простору здійснення 

досудового розслідування та судового провадження спрямовані на 

гарантування швидкості кримінального провадження, а відтак – на ефективне 

регулювання права на справедливий судовий розгляд у розумні строки. 

Законодавчим положенням, що сприяє правовій визначеності 

кримінального процесуального законодавства, є норми ч. 2 ст. 132 КПК, що 

регламентують місце подання клопотання про застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження. Таке клопотання має подаватися до 

місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого розташовується орган 

досудового розслідування. Зміст цієї норми спрямований на регулювання прав і 

законних інтересів не лише потерпілого, а й підозрюваного, обвинуваченого. 



318 

Разом з тим не сприяють ефективному регулюванню прав і свобод людини 

норми КПК, що регламентують порядок отримання дозволу слідчого судді на 

проведення обшуку. Зміст ст. 234 КПК не визначає територіальну юрисдикцію 

суду, до якого треба слідчому, прокурору подавати клопотання про здійснення 

обшуку. Ця прогалина може створювати труднощі для слідчого, прокурора у 

разі необхідності проведення обшуку у житлі чи іншому володінні особи, що 

знаходяться поза межами юрисдикції місцевого суду, до якого територіально 

відноситься відповідний орган досудового розслідування. 

Ще одним прикладом зв’язку між унормуванням меж кримінального 

процесуального простору та регулюванням прав і законних інтересів людини є 

закріплення у КПК положень стосовно міжнародного співробітництва. 

Законодавчі правила останнього дозволяють захищати права громадян України 

шляхом вжиття необхідних процесуальних заходів на території інших держав, 

та права громадян інших держав – шляхом вжиття заходів на території України 

(розділ IХ КПК). 

Таким чином, правове регулювання кримінального процесуального 

простору, тобто території, на яку поширюється дія кримінальних 

процесуальних норм, обумовлюється державним регулюванням 

(гарантуванням) прав, свобод і законних інтересів людини. Виконуючи 

головний обов’язок із забезпечення прав і свобод людини, українська держава 

на всій своїй території захищає суспільство і кожну окрему взяту людину від 

кримінальних правопорушень (задоволення соціальної потреби у безпеці) і 

охороняє права, свободи і законні інтереси учасників кримінального 

провадження (задоволення соціальної потреби у свободі)
1
. 

                                                           
1
 Тут слід зазначити, що забезпечення прав, свобод і законних інтересів людини 

державні органи здійснюють на чітко окресленому просторі (території), яка знаходиться під 

юрисдикцією держави. У цьому контексті має рацію В. Т. Азізова, яка вказує, що 

функціонування єдиного правового простору є можливим на суворо визначеній території. 

Остання є природною умовою існування держави і як наслідок – єдиного правового 

простору. Авторка справедливо стверджує, що територіальні межі обмежують границі 

правового простору [4, с. 28]. 
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Для відповіді перед людиною за результат забезпечення її прав і законних 

інтересів у сфері кримінального судочинства держава регламентує межі 

простору, на який поширюється дія норм національного кримінального 

процесуального закону. Причому предмет такого регулювання простору 

охоплює не лише територію держави, а й територію поза її межами (ст. 4 КПК). 

Включення до змісту предмету національного кримінального 

процесуального регулювання території, що знаходиться поза межами 

державного простору, зумовлено регулюванням прав і законних інтересів осіб, 

які представляють державу і виконують її функції за кордоном. Так, згідно з ч. 

2 ст. 4 КПК предметом регулювання кримінального процесуального закону 

України є територія дипломатичного представництва чи консульської установи 

України за кордоном, а також повітряне, морське чи річкове судно, що 

перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком 

України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні. 

Таким чином, не можна не визнати наявності тісного звʼязку між 

простором та правами, свободами і законними інтересами як елементами 

предмету правового регулювання у кримінальному процесі. 

Правове регулювання кримінального процесуального простору є 

необхідною умовою ефективного регулювання прав, свобод і законних 

інтересів людини. Тому простір можна назвати додатковим елементом 

предмету регулювання щодо основного елемента – прав, свобод і законних 

інтересів. 

Отже, кримінальний процесуальний час і простір є додатковими 

елементами предмету регулювання щодо його основних (прав, свобод і 

законних інтересів) та другорядних (кримінальних процесуальних відносин, 

кримінальної процесуальної діяльності) елементів. Тому кримінальний 

процесуальний час і простір можна вважати факультативними (додатковими) 

елементами предмету кримінального процесуального регулювання. 

З урахуванням вищевикладеного можна зробити висновок про 

виокремлення основних, другорядних і факультативних (додаткових) елементів 
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предмету правового регулювання у кримінальному процесі. Основними 

елементами предмету регулювання є права, свободи і законні інтереси, 

другорядними елементами регулювання – кримінальні процесуальні відносини, 

кримінальна процесуальна діяльність, а факультативними – кримінальний 

процесуальний час і простір. 

У межах всього предмету кримінального процесуального регулювання 

можна виділити головний (визначальний) елемент, яким є права і законні 

інтереси. Останні, трансформуючись із людських потреб, визначають 

реалізацію кримінальних процесуальних відносин і кримінальної процесуальної 

діяльності у певних просторово-часових межах. 

 

Висновки до розділу 3 

1. Структурними елементами предмету кримінального процесуального 

регулювання є: генеральні (загальні) права; процесуальний статус учасників 

кримінального провадження; порядок кримінального провадження 

(кримінальної процесуальної діяльності); кримінальні процесуальні відносини. 

Структура процесуального статусу учасників кримінального судочинства 

складається з таких елементів: кримінальні процесуальні права, обов’язки, 

свободи і законні інтереси. Ці елементи мають визначатися не лише 

кримінальними, а і конституційними та природними (конвенційними) правами 

людини. 

2. Дотримання пропорційності під час кримінального процесуального 

регулювання передбачає розробку кримінальних процесуальних норм, що 

уможливлюють (унеможливлюють) обмеження процесуальних прав з 

урахуванням порушених кримінальних прав людини. Іншими словами – 

створення таких правових норм, що дозволяють обмеження процесуальних 

прав, якщо цінність останніх є меншою за цінність порушених кримінальних 

прав людини (мета виправдовує засоби). Разом з тим пріоритет процесуальних 

прав перед кримінальними правами має нормативно унеможливлювати 
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обмеження прав людини під час кримінального судочинства (мета не 

виправдовує засоби). 

3. Структурою законних інтересів охоплює такі складові елементи: 1) 

закономочність на власні позитивні дії чітко не визначеного характеру 

(використання загальної можливості); 2) закономочність на чужі дії чітко не 

визначеного характеру (виконання та дотримання загальної можливості); 3) 

закономочність домагання невизначеного характеру (захист загальної 

можливості). 

Структура суб’єктивних прав відрізняється від структури законних 

інтересів. Якщо структура суб’єктивних прав включає конкретні правомочності 

на власні позитивні дії, що гарантуються визначеними правомочностями на 

чужі дії та правомочностями домагання, то законні інтереси структурно 

охоплюють загальні закономочності на власні дії, що забезпечуються нечітко 

визначеними закономочностями на чужі дії та закономочностями домагання. 

4. Законний інтерес у кримінальному процесі – це відображений у 

кримінальному процесуальному законодавстві та такий, що випливає із його 

загального змісту, і в певному ступені гарантований суб’єктами кримінального 

процесу простий юридичний дозвіл, що дістає вияв у прагненнях учасника 

кримінального провадження користуватися конкретним благом, а також в 

деяких випадках звертатися за захистом до судових органів – з метою 

задоволення власних потреб, що не суперечать суспільним інтересам, 

Конституції і законам України, справедливості, розумності, повноти, 

об’єктивності, рівності, змагальності та іншим принципам кримінального 

процесуального права. 

5. Свободи характеризуються ознаками, властивими і правам, і законним 

інтересам. Як і законні інтереси, свободи гарантуються загальними обов’язками 

на активні дії органів, що здійснюють кримінальне судочинство, як і окремі 

суб’єктивні права, свободи визначені у загальному вигляді у КПК. 

Водночас зміст свобод чітко не вказує на бажаний результат учасників 

кримінального провадження, тоді як змістом прав і законних інтересів 
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визначається певна мета (соціальне благо) осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві. 

6. Наявність широкої свободи розсуду органів, що здійснюють 

кримінальне судочинство, є загрозою забезпечення реалізації прав, свобод та 

законних інтересів учасників кримінального провадження. 

Правове регулювання свободи розсуду органів, що здійснюють 

кримінальне судочинство, має здійснюватися залежно від наявності ризику 

неправомірного обмеження прав, свобод і законних інтересів людини під час 

кримінального провадження. У разі відсутності ризику можливого обмеження 

прав та інтересів людини процесуальний закон може унормовувати широкі 

межі свободи розсуду органів, що здійснюють кримінальне судочинство. Якщо 

існує ризик неправомірного обмеження прав людини, то нормативні межі 

свободи розсуду державних органів мають бути зведені до мінімуму, аж до 

повного їх виключення. 

7. Ефективність регулювання прав, свобод і законних інтересів людини у 

кримінальному процесі безпосередньо залежить від правового регулювання 

часу здійснення кримінальних процесуальних відносин і кримінальної 

процесуальної діяльності. Тому шляхом зміни правової регламентації 

кримінальних процесуальних строків доцільно впливати на регулювання прав, 

свобод і законних інтересів людини. 

8. Державне регулювання прав і законних інтересів людини зумовлює 

юридичне регулювання кримінального процесуального простору, тобто 

території, на яку поширюється дія кримінальних процесуальних норм. Шляхом 

виконання головного обов’язку із гарантування прав і свобод людини 

українська держава на всій своїй території захищає суспільство і кожну окрему 

взяту людину від кримінальних правопорушень (задоволення соціальної 

потреби у безпеці) і охороняє права, свободи і законні інтереси учасників 

кримінального провадження (задоволення соціальної потреби у свободі). 

9. Час і простір є факультативними (додатковими) елементами предмету 

правового регулювання у кримінальному процесі, оскільки вони мають 
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другорядне значення щодо прав, свобод, законних інтересів, кримінальних 

процесуальних відносин, кримінальної процесуальної діяльності. 

 

Основні результати розділу опубліковані у працях [213; 220; 221; 226; 232; 

234; 238; 241; 242; 244; 245]. 
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РОЗДІЛ 4 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРЕДМЕТУ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Завершуючи дослідження предмету правового регулювання кримінального 

процесуального права, ми не могли не зазначити про можливі перспективи його 

розвитку. З’ясування таких перспектив сприятиме визначенню векторів 

майбутніх досліджень системи кримінального процесуального регулювання. 

Розмірковуючи про перспективи розвитку предмету правового 

регулювання кримінального процесуального права, ми вважаємо, що вони 

можуть стосуватися всіх його змістовних елементів. Проте, на наш погляд, 

подальший розвиток предмету кримінального процесуального регулювання 

буде відображатися, насамперед, через головний його елемент, який на сьогодні 

ми визначили як права, свободи і законні інтереси. 

Не применшуючи значення другорядних (кримінальні процесуальні 

відносини, кримінальна процесуальна діяльність) та факультативних 

(кримінальний процесуальний час і простір) елементів предмету правового 

регулювання у кримінальному процесі, все-таки головний елемент є 

визначальним у змісті предмету такого регулювання. Кримінальне 

процесуальне регулювання відносин, діяльності, часу і простору здійснюється з 

метою більш ефективного врегулювання прав, свобод і законних інтересів 

учасників кримінального провадження. 

Важко уявити, які ще складові, крім прав, свобод і законних інтересів може 

містити у майбутньому головний елемент предмету правового регулювання. 

Можливо, до головного елементу будуть віднесені потреби людини, що, з 

одного боку є ближчими до природи (сутності) людини, а з іншого – більш 

віддаленими від регулюючої правової матерії. Тому нами за наслідками 

дослідження у підрозділі 2.1 дисертації людські потреби були визнані не 

предметом регулювання кримінального процесуального права, а об’єктом 

правового регулювання у кримінальному процесі. 



325 

Разом з тим ми не виключаємо, що у подальших наукових розробках вчені-

процесуалісти зможуть обґрунтувати необхідність визнання потреб людини 

однією зі складових головного елементу предмету кримінального 

процесуального регулювання. Людські потреби, відображаючи природу 

людини, можуть бути диференційовані щодо учасників кримінального 

провадження та запроваджені у матерію кримінального процесуального 

регулювання. 

У випадку включення до змісту головного елементу предмету 

кримінального процесуального регулювання потреб людини, вони, ймовірно, 

будуть мати перевагу щодо прав, свобод і законних інтересів, адже останні є 

другорядними щодо потреб людини. Врегулювання прав, свобод і законних 

інтересів учасників кримінального провадження здійснюється для задоволення 

їх природних потреб. Тому, якщо потреби людини охоплюватимуться 

предметом кримінального процесуального регулювання, вони стануть 

визначальними у його змісті стосовно інших елементів, зокрема головного 

елементу. 

Предмет регулювання кримінального процесуального права також може 

розвиватися через встановлення вертикальної та горизонтальної ієрархій 

складових його головного елементу – прав, свобод і законних інтересів. 

Вертикальна ієрархія може встановлюватися залежно від юридичної сили 

нормативно-правового акту, предметом якого охоплюються права, свободи і 

законні інтереси. Наприклад, конституційні права, свободи і законні інтереси 

будуть мати пріоритет перед конвенційними або іншими міжнародними 

правами, свободами і законними інтересами. А останні – перед правами, 

свободами і законними інтересами, що є предметом регулювання КПК та інших 

законів України. 

Або може бути визначена горизонтальна ієрархічність прав, свобод і 

законних інтересів, тобто ієрархія останніх, якщо вони є предметом 

регулювання нормативно-правових актів одного рівня (кодекси, закони). 

Зазначена горизонтальна ієрархія прав, свобод і законних інтересів може 
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закріплюватися залежно від безпосереднього регулюючого призначення 

нормативно-правового акту. Наприклад, під час кримінального провадження 

права, свободи і законні інтереси, що регулюються КПК, можуть мати перевагу 

над правами, свободами і законними інтересами, що регламентуються іншими 

законами України, у тому числі кодифікованими. Адже порівняно з іншими 

нормативно-правовими актами безпосереднім призначенням КПК є 

врегулювання перебігу кримінального провадження. 

Встановлення горизонтальної ієрархії прав, свобод і законних інтересів 

надасть можливість під час кримінального провадження ефективно 

розв’язувати проблемні питання щодо конкуренції правових можливостей, що 

врегульовані різними нормативно-правовими актами одного рівня. 

Подальший розвиток предмету кримінального процесуального 

регулювання може відбуватися через розвиток окремих складових його 

головного елементу. Якщо наразі увага вчених, законодавця і 

правозастосовників сконцентрована на правах людини, то у найближчий час ми 

передбачаємо, що акценти будуть перенесені на свободи і законні інтереси 

людини. Відрізняючись загальністю та неформалізованістю, останні мають 

великий потенціал щодо забезпечення потреб людини у сфері кримінального 

процесу. 

Як вірно зазначається в юридичній теорії, суб’єктивні права достатньо 

тривалий період часу фокусують на собі увагу вчених, чого не можна зазначити 

щодо свобод і законних інтересів [451, с. 181]. Сучасна юридична доктрина 

поки не представила належної наукової розробки категорії «свобода» [506, 

с. 17–18] – на відміну від суб’єктивного права, у науці вона розроблена досить 

слабко. Більшість дослідників цю проблему обходять стороною, вважаючи, як і 

законодавець, терміни «права» і «свободи» рівнозначними [263, с. 11]. 

Аналогічна ситуація простежується і щодо законних інтересів. Якщо 

захисту прав особи присвячені багато праць вчених-процесуалістів, то сфера 

«законних інтересів» досі є маловивченою й актуальною темою для наукового 

дослідження [51, с. 116]. Наразі є невелика кількість наукових праць, у яких 
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законні інтереси розглядаються як інструменти правового регулювання, засоби 

останнього [109, с. 129; 142, с. 225; 290, с. 164; 449, с. 44, 51]. Проте майже 

відсутні дослідження законних інтересів як елементу предмету правового, у 

тому числі кримінального процесуального регулювання. 

Такий стан розробки свобод і законних інтересів, зокрема як пріоритетних 

структурних складових предмету кримінального процесуального регулювання, 

не можна визнати задовільним. Питання щодо ефективного врегулювання 

свобод і законних інтересів є актуальним, оскільки під час кримінального 

провадження вони можуть неправомірно обмежуватися органами, що 

здійснюють кримінальне судочинство. Тому дослідження свобод і законних 

інтересів у контексті змісту предмету кримінального процесуального 

регулювання є перспективним. 

Наступний перспективний напрям розвитку предмету кримінального 

процесуального регулювання може стосуватися удосконалення структури 

складових його головного змістовного елементу – прав, свобод і законних 

інтересів. Наприклад, проаналізувавши у підрозділі 3.1 дисертації 

виокремлений О. Ф. Скакун структурний поділ суб’єктивного права на 

правомочності [432, с. 512–513] та норми кримінального процесуального 

законодавства, ми констатували, що загальним (генеральним) правам людини у 

кримінальному процесі властива як двочленна (право на захист, право на 

оскарження), так і тричленна структура (право на повагу до людської гідності, 

право на свободу та особисту недоторканність, право на недоторканність житла 

чи іншого володіння). 

Дослідивши у підрозділі 3.2 дисертації відмінності між суб’єктивними 

правами і законними інтересами, нами було визначено, що останні у загальному 

(абстрактному) вигляді включають такі структурні елементи: 1) закономочність 

на власні позитивні дії чітко не визначеного характеру (використання загальної 

можливості); 2) закономочність на чужі дії чітко не визначеного характеру 

(виконання та дотримання загальної можливості); 3) закономочність домагання 

невизначеного характеру (захист загальної можливості). 
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За результатами дослідження у підрозділі 3.3 дисертації ми зазначали, що 

структурні елементи законних інтересів в цілому є релевантними і щодо 

свобод. Останні у кримінальному процесуальному законі: 1) сформульовані у 

вигляді загальних можливостей учасників кримінального провадження; 2) 

забезпечуються загальними обов’язками на активні дії органів, що здійснюють 

кримінальне судочинство; 3) можуть бути захищені шляхом використання 

загальної кримінальної процесуальної норми. 

Під час подальших теоретичних досліджень можуть розглядатися 

взаємозв’язки між вказаними правомочностями та закономочностями у 

структурній побудові прав, свобод і законних інтересів у кримінальному 

процесі. Крім того, вчені-процесуалісти можуть виокремити інші (нами не 

досліджені) структурні елементи прав, свобод і законних інтересів. 

Більш докладний структурний поділ головного елементу предмету 

кримінального процесуального регулювання буде сприяти розробленню 

проблем удосконалення правового регулювання у кримінальному процесі. 

Розвинута структура прав, свобод і законних інтересів як складових 

головного елементу предмету кримінального процесуального регулювання буде 

допомагати якісному дослідженню інших категорій правового регулювання у 

кримінальному процесі, зокрема засобів, методів, механізму, типів та режиму 

кримінального процесуального регулювання. Адже останні мають 

обумовлюватися предметом кримінального процесуального регулювання, 

насамперед його головним елементом. 

Натомість відсутність комплексних досліджень прав, свобод і законних 

інтересів як структурних складових предмету кримінального процесуального 

регулювання гальмує розвиток кримінальних процесуальних засобів та всього 

механізму правового регулювання у кримінальному процесі. На підтвердження 

нашої думки можна вказати на дослідження на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук на тему: «Механізм кримінально-процесуального 

регулювання». Його автор А. С. Бахта зазначає, що кримінально-процесуальне 

регулювання – це юридичний вплив держави на суспільні відносини у сфері 
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кримінального судочинства, що здійснюється за допомогою кримінально-

процесуального права і всієї сукупності процесуальних засобів, що утворюють 

його механізм. Вплив кримінального процесу на предмет, що становить 

особливу сферу суспільних відносин, здійснюється через механізм 

кримінально-процесуального регулювання [37, с. 19]. 

При цьому механізм кримінально-процесуального регулювання, на думку 

А. С. Бахти, слід розуміти як єдину систему правових засобів, що складається з 

норм кримінально-процесуального права, кримінально-процесуальних 

відносин, застосування кримінально-процесуальних норм, кримінально-

процесуальних правозастосовних актів, що забезпечують ефективне правове 

регулювання і вплив у сфері кримінального судочинства [37, с. 11]. 

Отже, не акцентуючи увагу на правах, свободах і законних інтересах у 

предметі кримінального процесуального регулювання, А. С. Бахта механізм 

правового регулювання у кримінальному процесі визначає через систему 

процесуальних засобів, що безпосередньо не спрямована на поліпшення 

становища людини, задоволення її потреб та інтересів. Це не може свідчити про 

удосконалення як предмету, так і механізму кримінального процесуального 

регулювання за умов дії принципу верховенства права та визнання людини, її 

прав та свобод найважливішими соціальними цінностями. 

Ще одним напрямом розвитку предмету правового регулювання у 

кримінальному процесі є оптимізація меж регулювання прав, свобод і законних 

інтересів учасників кримінального провадження. У підрозділі 1.5 дисертації ми 

зазначали, що предмет регулювання кримінального процесуального закону 

об’єктивно не може передбачати усі можливі ситуації забезпечення прав, 

свобод і законних інтересів. У зв’язку з цим кримінальні процесуальні норми 

відсилають учасників кримінального провадження до іншого процесуального 

закону, предметом регулювання якого охоплюються необхідні життєві 

обставини реалізації прав, свобод і законних інтересів. Прикладом такого 

додаткового правового регулювання є сегмент щодо реалізації учасниками 

кримінального провадження прав, свобод і законних інтересів щодо цивільного 
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позову. Норми ч. 5 ст. 128 КПК дозволяють застосування норм Цивільного 

процесуального кодексу України до процесуальних відносин щодо цивільного 

позову, якщо останні не охоплюються предметом регулювання кримінального 

процесуального закону. 

Також у цьому самому підрозділі був наведений та проаналізований 

приклад застосування норм Кодексу адміністративного судочинства України до 

процесуальних відносин щодо оскарження дій і рішень Верховної Ради України 

стосовно надання згоди на притягнення народного депутата України до 

кримінальної відповідальності, його затримання та арешт, які (відносини) 

знаходилися поза межами предмету регулювання КПК. За відсутності 

кримінального процесуального регулювання наведених відносин такий випадок 

правозастосування сприяв забезпеченню прав, свобод і законних інтересів 

народного депутата. 

Таким чином, перспективним є розвиток предмету кримінального 

процесуального регулювання щодо оптимізації меж регламентації прав, свобод 

і законних інтересів учасників кримінального провадження. Якщо останні не 

включаються до предмету правового регулювання у кримінальному процесі, 

вони можуть регулюватися іншим процесуальним законом, зокрема Цивільним 

процесуальним кодексом України або Кодексом адміністративного судочинства 

України. 

Нам важко повністю погодитися з О. В. Побєдкіним, який пише, що 

обставини, на підставі яких приймаються кримінально-процесуальні рішення, 

повинні встановлюватися виключно на підставі норм кримінально-

процесуального права [318, с. 168], адже предмет регулювання кримінального 

процесуального права не може бути зовсім досконалим. Завжди з’являтимуться 

фактичні обставини реалізації прав, свобод і законних інтересів людини, які ще 

не врегульовані нормами кримінального процесуального законодавства. Такі 

обставини, як виняток, можна віднести до предмету регулювання іншої 

процесуальної галузі права, яким охоплюються схожі фактичні обставини. 
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Під час подальшого розвитку предмету кримінального процесуального 

регулювання може бути переглянута жорсткість його меж з огляду на 

врегулювання прав, свобод і законних інтересів людини. Предмет регулювання 

КПК може доповнюватися предметами регулювання інших процесуальних 

галузей права. Прогалини щодо кримінального процесуального врегулювання 

прав, свобод і законних інтересів людини можуть заповнюватися цивільним 

процесуальним, адміністративним процесуальним, господарським 

процесуальним та іншим правовим регулюванням. «Відкритість» предмету 

правового регулювання у кримінальному процесі для інших предметів 

галузевого регулювання сприятиме правовій регламентації прав, свобод і 

законних інтересів, а відтак – їх ефективній реалізації. 

Крім того, може бути удосконалений критерій обмеження прав, свобод і 

законних інтересів учасників кримінального провадження. Таким критерієм у 

подальшому можуть охоплюватися не лише параметри пропорційності 

(балансу) між конкуруючими правами, свободами і законними інтересами, а й 

суспільне значення негативних наслідків кримінального правопорушення. 

Внаслідок учинення кримінального правопорушення шкода завдається не 

лише кримінальним правам, свободам і законним інтересам конкретних осіб, а 

й суспільству в цілому. Його члени можуть відчувати на собі негативні 

наслідки у формі переживань, страждань, занепокоєння, навіть якщо вчинення 

кримінального правопорушення безпосередньо не зачіпає їх прав, свобод і 

законних інтересів. Дізнаючись про різні випадки вчинення кримінального 

правопорушення, люди можуть у майбутньому прогнозувати щодо себе 

порушення кримінальних прав, свобод і законних інтересів. 

О. В. Побєдкін зазначає, що порушення норм будь-якого матеріального 

права не може не зачіпати інтересів осіб, які живуть у суспільстві і 

підпорядковуються нормам цього права. Ігнорування будь-яких правових 

приписів без належної відповідальності створює умови рецидиву, розхитує 

правопорядок, формує у суспільстві стан незахищеності, недовіри до 

держави [317, с. 145]. У зв’язку з цим у процесуальній формі будь-якого 
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юридичного процесу має бути враховано, що рішення, що приймаються його 

владними учасниками, важливі як для власне учасників судочинства, права 

яких порушені, так і для суспільства та держави [317, с. 145]. 

У контексті кримінального та кримінального процесуального права 

позиція О. В. Побєдкіна набуває більшої актуальності, оскільки порушення 

норм кримінального закону зачіпає важливі кримінальні права, свободи та 

інтереси, що мають велику цінність для членів суспільства. Неврахування під 

час кримінального процесуального правозастосування суспільних прав, свобод 

та інтересів, що були обмежені внаслідок вчинення кримінального 

правопорушення може викликати у соціумі стан, за якого кримінальні права, 

свободи і законні інтереси людини не охороняються та не захищаються 

органами кримінального судочинства. 

Для унеможливлення вказаної негативної ситуації у змісті кримінального 

процесуального регулювання необхідно зважати не лише на особистий, а і на 

суспільний аспект порушення кримінальних прав, свобод і законних інтересів. 

Суспільна значущість останніх має бути врахована при визначенні меж 

регулювання прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального 

провадження. 

Видається, що межі кримінального процесуального регулювання прав, 

свобод і законних інтересів повинні обумовлюватися не тільки порівнянням 

наслідків порушених кримінальних прав, свобод і законних інтересів з 

наслідками потенційно обмежених процесуальних прав, свобод і законних 

інтересів (принцип пропорційності), а й негативним впливом кримінального 

правопорушення на невизначене коло членів суспільства. 

Досі у змісті цього розділу нами пропонувалися можливі перспективи 

розвитку предмету кримінального процесуального регулювання, пов’язані з 

головним його елементом – правами, свободами і законними інтересами. Проте 

здається, що предмет правового регулювання у кримінальному процесі може 

розвиватися також шляхом виокремлення інших його структурних елементів. 
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Навіть таких, що нами безпосередньо не було віднесено ані до другорядних, ані 

до факультативних елементів. 

У майбутньому в структурі предмету кримінального процесуального 

регулювання може бути виділений такий самостійний елемент, як обов’язки. Їх 

правова регламентація є вкрай необхідною для ефективного врегулювання 

прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження. Але 

попри важливість окремого кримінального процесуального регулювання 

обов’язків, останні залишаються недостатньо дослідженою правовою 

категорією. 

Як слушно зазначається у теоретико-правових дослідженнях, обов’язки у 

меншому ступені, ніж права, досліджені юридичною наукою. Їх наукова 

розробка ще не піднята до рівня дослідження прав і свобод, не стала предметом 

всебічного наукового аналізу [163, с. 3]. Якщо правам людини і громадянина 

протягом всього періоду реформ приділялася першочергова увага, їм 

присвячено багато праць, дисертацій, статей, матеріалів конференцій, «круглих 

столів», то обов’язки залишалися у «тіні», на другому плані, про них у 

повсякденному житті навіть не згадували [28, с. 3–4]. 

На сьогодні обов’язки все частіше стають предметом 

загальнотеоретичних [28; 130; 496; 502] та кримінальних процесуальних 

наукових досліджень [18; 117; 125; 258]. Проте у цих дослідженнях обов’язки 

розглядаються, насамперед, як правові засоби [117, с. 102; 163, с. 6, 18], 

складові правового (процесуального) статусу особи [125, с. 87; 266, с. 104], 

складові механізму правового регулювання [18, с. 121; 496, с. 7, 9], а не як 

елемент предмету правового, зокрема кримінального процесуального 

регулювання. 

У разі визнання обов’язків як окремого елементу предмету кримінального 

процесуального регулювання, вони у ієрархії елементів можуть займати місце 

після прав, свобод і законних інтересів, але перед кримінальними 

процесуальними відносинами, кримінальною процесуальною діяльністю, 

кримінальним процесуальним часом та простором. 
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Для позначення пріоритету прав, свобод і законних інтересів перед іншими 

елементами предмету кримінального процесуального регулювання нами було 

використано словосполучення «головний елемент» або «основний елемент», що 

у нашому дослідженні вживалися як тотожні. Коли обов’язки будуть визнані 

окремим елементом предмету кримінального процесуального регулювання, 

вказані словосполучення можна використовувати як різні за змістом. 

Наприклад, щодо прав, свобод і законних інтересів може застосовуватися 

словосполучення «головний елемент», а для позначення обов’язків – «основний 

елемент» предмету правового регулювання у кримінальному процесі. Причому 

другорядними елементами залишаться кримінальні процесуальні відносини та 

кримінальна процесуальна діяльність, а факультативними – кримінальний 

процесуальний час та простір. 

Така структурна побудова предмету кримінального процесуального права 

буде логічною, оскільки у будь-якому разі права, свободи і законні інтереси 

будуть обумовлювати усі інші його (предмету) структурні елементи – основні, 

другорядні та факультативні. Тому права, свободи і законні інтереси не можна 

не визнати головним елементом. 

Обов’язки «слугують» правам, свободам і законним інтересам. 

Законодавче закріплення обов’язків спрямоване на ефективне врегулювання 

прав, свобод і законних інтересів. Водночас щодо кримінальних процесуальних 

відносин та кримінальної процесуальної діяльності, кримінального 

процесуального часу та простору обов’язки можна назвати визначальними. 

Адже за відсутності кримінального процесуального регулювання обов’язків 

неможливо регламентувати кримінальні процесуальні відносини та 

кримінальну процесуальну діяльність. А правове врегулювання кримінального 

процесуального часу та простору втрачає будь-яке значення та сенс. 

Перед другорядними та факультативними елементами предмету 

кримінального процесуального регулювання обов’язки мають пріоритет, який 

полягає у тому, що обов’язки завжди персоніфіковані, тобто їх правова 

регламентація завжди адресована конкретним суб’єктам кримінального 
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провадження для забезпечення прав, свобод і законних інтересів інших 

учасників кримінального процесу. Тоді як кримінальні процесуальні відносини, 

діяльність, час та простір мають неперсоніфіковану природу – ці елементи 

предмету правового регулювання більш віддалені від конкретних осіб, що 

обумовлюватиме менший ефект гарантування прав, свобод і законних інтересів. 

Тому увага науковців та законодавця насамперед має зосереджуватися на 

кримінальних процесуальних обов’язках, а вже потім – на кримінальних 

процесуальних відносинах, діяльності, часі та просторі. 

Таким чином, для позначення обов’язків у структурі предмету 

процесуального регулювання доцільним буде використання словосполучення 

«основний елемент». 

Надалі може досліджуватися структура власне обов’язків як основного 

елементу предмету правового регулювання у кримінальному процесі. За 

аналогією з правами людини (див. підрозділ 3.1 дисертації) можна буде 

виділити генеральні (загальні) процесуальні обов’язки, що розпадаються на 

інші структурні елементи – законоповинності – суб’єктивні обов’язки. Як 

генеральні кримінальні процесуальні обов’язки можуть розглядатися: обов’язок 

органів, що здійснюють кримінальне судочинство, щодо неухильного 

додержання вимог Конституції України, КПК, міжнародних договорів, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів 

законодавства (ч. 1 ст. 9 КПК); обов’язок прокурора, керівника органу 

досудового розслідування, слідчого стосовно всебічного, повного і 

неупередженого дослідження обставин кримінального провадження (ч. 2 ст. 9 

КПК); обов’язок органів, що здійснюють кримінальне судочинство, щодо 

забезпечення поваги до людської гідності, прав і свобод кожної особи (ч. 1 ст. 

11 КПК); обов’язок органів, що здійснюють кримінальне судочинство, стосовно 

невтручання у приватне (особисте і сімейне) життя (ч. 1 ст. 15 КПК); обов’язок 

слідчого, прокурора щодо початку досудове розслідування в кожному випадку 

безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення (за винятком 

справ приватного обвинувачення), або обов’язок щодо вжиття всіх 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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передбачених законом заходів для встановлення події кримінального 

правопорушення та особи, яка його вчинила (ст. 25 КПК), тощо. 

 

Висновки до розділу 4 

1. Подальший розвиток предмету кримінального процесуального 

регулювання буде відображатися, насамперед, через головний його елемент – 

права, свободи і законні інтереси. 

Перспективами розвитку головного елементу предмету регулювання 

кримінального процесуального права є такі: 

– виокремлення інших складових у головному елементі предмету 

кримінального процесуального регулювання. Наприклад, такими складовими 

можуть бути потреби людини; 

– встановлення вертикальної та горизонтальної ієрархії й складових 

головного елементу предмету регулювання кримінального процесуального 

права; 

– розвиток свобод і законних інтересів як складових головного елементу 

предмету кримінального процесуального регулювання; 

– удосконалення структури складових головного елементу предмету 

правового регулювання у кримінальному процесі. У подальшому можуть 

розглядатися взаємозв’язки між правомочностями та закономочностями у 

структурній побудові прав, свобод і законних інтересів; 

– оптимізація меж кримінального процесуального регулювання прав, 

свобод і законних інтересів з урахуванням нездатності предмету кримінального 

процесуального регулювання охопити усі можливі життєві ситуації; 

– удосконалення критерію обмеження прав, свобод і законних інтересів 

учасників кримінального провадження з огляду на негативні наслідки 

кримінального правопорушення для суспільних інтересів. 

2. Предмет кримінального процесуального регулювання може розвиватися 

шляхом виокремлення інших його структурних елементів, що нами 

безпосередньо не віднесено до головного, другорядних та факультативних 
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елементів. Наприклад, у подальшому у структурі предмету регулювання 

кримінального процесуального права може бути виділений такий самостійний 

елемент, як обов’язки. 

3. Обов’язки як елемент предмету кримінального процесуального 

регулювання можуть досліджуватися у взаємозв’язку з іншими структурними 

елементами такого предмету – головним, другорядними та факультативними. 

 

Основні результати розділу опубліковані у працях [231; 238]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У результаті дисертаційного дослідження розв’язана конкретна наукова 

проблема, що має важливе значення для науки і практики кримінального 

процесу: вперше комплексно досліджено предмет правового регулювання у 

кримінальному процесі, на підставі чого отримані нові обґрунтовані теоретичні 

та прикладні результати, до найважливіших із яких належать такі: 

1. Предмет правового регулювання у кримінальному процесі на 

дореволюційному, радянському та сучасному історичних етапах визначався 

вченими-процесуалістами через кримінальну процесуальну діяльність та/або 

кримінальні процесуальні відносини. 

Разом з тим на сучасному етапі розвитку процесуальної теорії 

справедливо висловлюється думка про зміну доктрини предмету кримінального 

процесуального регулювання. В зв’язку з переглядом правових цінностей в 

суспільстві висловлюється позиція, що предметом правового регулювання у 

кримінальному процесі повинні бути права людини. 

Зміна доктрини предмету кримінального процесуального регулювання 

обумовлена зміною методологічного підходу щодо наукового дослідження 

кримінальних процесуальних явищ. Якщо після революції 1917 року до 

сучасного періоду у науці кримінального процесу переважав догматичний 

підхід, то на сьогодні все більше використовується аксіологічний (ціннісний) 

підхід. 

2. Предмет правового регулювання у кримінальному процесі є складним 

поняттям, яке слід визначати через такі правові категорії: 1) права, свободи і 

законні інтереси людини; 2) кримінальні процесуальні відносини; 

3) кримінальна процесуальна діяльність. Кожна категорія характеризує окремий 

аспект предмету правового регулювання у кримінальному процесі. 

Елементи предмету кримінального процесуального регулювання можна 

класифікувати таким чином: 1) за часом перебування у такому «статусі»: 

а) постійні; б) тимчасові; 2) за змістом: а) засадничі; б) статусні; в) процедурні. 
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3. Предмет кримінального процесуального регулювання має своє 

функціональне призначення, що виявляється через виконання таких функцій: 

демонстрування правових цінностей на певному етапі розвитку суспільства; 

перенесення окремих потреб людини до сфери кримінального процесуального 

регулювання; визначення змістовного наповнення кримінального 

процесуального регулювання; відмежування сфери кримінального 

процесуального регулювання від інших сфер правового регулювання. 

4. Зі змісту предмету правового регулювання кримінального 

процесуального закону повинні бути виключені всі загальноправові принципи 

(засади), адже вони не мають жодного практичного значення для учасників 

кримінального провадження. Предмет правового регулювання у кримінальному 

процесі необхідно формувати згідно з правовими нормами, що визначають 

процесуальний статус учасників кримінального судочинства та порядок 

кримінального провадження. Причому процедурні норми мають визначати саме 

права людини, що випливають із принципу верховенства права та інших 

правових принципів, що діють у кримінальному судочинстві. 

5. Зі змісту предмету кримінального процесуального регулювання 

необхідно виключити усі норми-дефініції. Останні не мають практичної 

цінності, однак можуть ускладнювати процес застосування статей 

кримінального процесуального закону, тобто охорону і захист прав, свобод і 

законних інтересів людини. 

6. Загальний обсяг предмету правового регулювання у кримінальному 

процесі становить «сукупність обсягів» правового регулювання: 1) 

кримінальної процесуальної діяльності (кримінальних процесуальних 

відносин), що зумовлено порушенням кримінальних прав людини і спрямоване 

на задоволення потреби людини у безпеці; 2) процесуальних прав, свобод і 

законних інтересів людини, що викликано реалізацією кримінального процесу і 

спрямовано на задоволення людської потреби у свободі. 

Обсяг предмету регулювання КПК України у частині регламентації 

конвенційних прав, свобод і законних інтересів людини є звуженим. Предмет 
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регулювання КПК України не узгоджується з предметом регулювання 

європейських стандартів у частині забезпечення права на початкове ефективне 

розслідування обставин кримінального правопорушення, права на свободу і 

особисту недоторканність та права на справедливий судовий розгляд. 

7. Межами кримінального процесуального регулювання не охоплюються 

правовідносини (діяльність) щодо виконання судових рішень. Такі відносини 

виникають внаслідок винесення судового рішення та знаходяться поза 

предметом правового регулювання у кримінальному процесі. Їх унормування 

необґрунтовано розширює предмет регулювання кримінального 

процесуального закону. 

Правовідносини (діяльність) щодо застосування примусових заходів 

виховного і медичного характеру також не повинні включатися до предмету 

кримінального процесуального регулювання, оскільки під час реалізації 

вказаних правовідносин особа не набуває статусу суб’єкта злочину, що 

свідчить про відсутність злочину. 

8. Предмет кримінального процесуального регулювання може 

змінюватися «по горизонталі» та «по вертикалі». 

9. Об’єкт кримінального процесуального регулювання можна визначати 

крізь призму «горизонтального» або «вертикального» уявлення про предмет 

правового регулювання у кримінальному процесі. 

10. Права, свободи і законні інтереси людини є головним (основним) 

елементом предмету та субстанціональними засобами правового регулювання у 

кримінальному процесі. Законодавчо закріплений порядок кримінального 

провадження є технологічним (діючим) засобом правового регулювання у 

кримінальному процесі. 

Власна цінність права дістає вияв через права, свободи та інтереси 

людини, що є основним (головним) елементом предмету правового 

регулювання у кримінальному процесі. Права, свободи і законні інтереси як 

засоби правового регулювання у кримінальному процесі виражають службову 

(інструментальну) цінність права. 
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11. Методи правового регулювання у кримінальному процесі 

обумовлюються основним (головним) елементом предмету кримінального 

процесуального регулювання – правами, свободами і законними інтересами. 

Юридичні дозволи диспозитивного методу кримінального 

процесуального регулювання охоплюють не лише права учасників 

кримінального процесу. Виявом диспозитивного регулювання у кримінальному 

процесі є реалізація свобод і законних інтересів, що є неформалізованими 

можливостями задоволення потреб учасників кримінального судочинства. Під 

час реалізації диспозитивного методу учасники кримінального процесу можуть 

робити не лише те, що прямо передбачено кримінальним процесуальним 

законодавством, а й те, що прямо не заборонено процесуальними нормами. 

12. Вибір типу правового регулювання діяльності органів, що здійснюють 

кримінальне судочинство, доцільно ставити у залежність від можливості 

обмеження процесуальних прав. За відсутності можливості обмеження останніх 

необхідно використовувати загальнодозвільний тип правового регулювання, а в 

протилежному випадку – спеціальнодозвільний тип правового регулювання. 

Загальнодозвільний та спеціальнодозвільний типи правового 

регулювання не повністю узгоджуються зі змістом кримінального 

процесуального регулювання з огляду на те, що вони не включають такий 

спосіб процесуального регулювання, як зобов’язання. 

13. Узгодженість механізму кримінального процесуального регулювання 

з основним (головним) елементом предмету правового регулювання 

визначають не лише кримінальні процесуальні норми та акти 

правозастосування органів, що здійснюють кримінальне судочинство, а й 

рівень правосвідомості співробітників цих органів. 

Ієрархія актів кримінального процесуального законодавства має залежати 

від конкретної ситуації провадження і «сили» впливу на неї «конкуруючих» 

прав і законних інтересів, тобто окремих прав і законних інтересів або їхньої 

системи, врегульованих у різних актах кримінального процесуального 

законодавства. 
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14. Залежно від досягнення бажаного результату кримінального 

процесуального регулювання режим правового регулювання в кримінальному 

процесі може бути сприятливим або несприятливим. 

15. Структуру предмету правового регулювання у кримінальному процесі 

складають такі елементи: генеральні (загальні) права; процесуальний статус 

учасників кримінального провадження; порядок кримінального провадження 

(кримінальної процесуальної діяльності). Кримінальні процесуальні відносини 

також можуть розглядатися як окремий елемент структури предмету правового 

регулювання. 

16. Пропорційність кримінального процесуального регулювання 

передбачає розробку норм кримінального процесуального законодавства, що 

уможливлюють (унеможливлюють) обмеження процесуальних прав з огляду на 

порушені кримінальні права людини. Тобто створення таких кримінальних 

процесуальних норм, що дозволяють обмеження процесуальних прав, якщо 

цінність останніх є меншою за цінність порушених кримінальних прав людини 

(мета виправдовує засоби). Тоді як пріоритет процесуальних прав перед 

кримінальними правами має нормативно унеможливлювати обмеження прав 

людини під час кримінального судочинства (мета не виправдовує засоби). 

17. Законні інтереси включають такі структурні елементи: 

1) закономочність на власні позитивні дії чітко не визначеного характеру 

(використання загальної можливості); 2) закономочність на чужі дії чітко не 

визначеного характеру (виконання та дотримання загальної можливості); 

3) закономочність домагання невизначеного характеру (захист загальної 

можливості). 

Співвідношення структурних елементів суб’єктивних прав та 

структурних елементів законних інтересів свідчить, що їх структурні юридичні 

дозволи (правомочності, закономочності) відрізняються ступенем визначеності. 

Якщо структура суб’єктивних прав містить конкретні правомочності на власні 

позитивні дії, які гарантуються визначеними правомочностями на чужі дії та 

правомочностями домагання, то законні інтереси включають загальні 
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закономочності на власні дії, що забезпечуються нечітко визначеними 

закономочностями на чужі дії, та закономочностями домагання. 

18. Законним інтересом у кримінальному процесі є відображений у 

кримінальному процесуальному законодавстві та такий, що випливає із його 

загального змісту, і в певному ступені гарантований суб’єктами кримінального 

процесу простий юридичний дозвіл, що виявляється у прагненнях учасника 

кримінального провадження користуватися конкретним благом, а також в 

деяких випадках звертатися за захистом до судових органів – з метою 

задоволення власних потреб, які не суперечать суспільним інтересам, 

Конституції і законам України, справедливості, розумності, повноти, 

об’єктивності, рівності, змагальності та іншим принципам кримінального 

процесуального права. 

19. Свободи охоплюють ознаки і прав, і законних інтересів. З одного 

боку, свободи, як і законні інтереси, забезпечуються загальними обов’язками на 

активні дії органів, що здійснюють кримінальне судочинство, з іншого – 

свободи, як і окремі суб’єктивні права, визначені у загальному вигляді у КПК. 

Разом з тим зміст свобод чітко не окреслює бажаний результат учасників 

кримінального провадження, тоді як зміст прав і законних інтересів вказує на 

певну мету (соціальне благо) осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві. 

Свобода розсуду органів, що здійснюють кримінальне судочинство, має 

регулюватися залежно від ризику неправомірного обмеження прав, свобод і 

законних інтересів людини під час кримінального провадження. 

20. Регулювання прав, свобод і законних інтересів людини у 

кримінальному процесі безпосередньо залежить від правового регулювання 

часу здійснення кримінальних процесуальних відносин і кримінальної 

процесуальної діяльності. 

Правове регулювання кримінального процесуального простору, тобто 

території, на яку поширюється дія кримінальних процесуальних норм, 
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обумовлюється державним регулюванням прав, свобод і законних інтересів 

людини. 

21. Факультативними (додатковими) елементами предмету кримінального 

процесуального регулювання є час і простір, оскільки останні мають 

другорядне значення щодо прав, свобод, законних інтересів, кримінальних 

процесуальних відносин, кримінальної процесуальної діяльності. 

22. Подальший розвиток предмету кримінального процесуального 

регулювання буде відображатися, насамперед, через головний його елемент – 

права, свободи і законні інтереси. 

Перспективами розвитку головного елементу предмету правового 

регулювання у кримінальному процесі є такі: 

– виокремлення інших складових у головному елементі предмету 

кримінального процесуального регулювання;  

– встановлення вертикальної та горизонтальної ієрархій складових 

головного елементу предмету правового регулювання у кримінальному 

процесі; 

– розвиток свобод і законних інтересів як складових головного елементу 

предмету кримінального процесуального регулювання; 

– удосконалення структури складових головного елементу предмету 

правового регулювання у кримінальному процесі;  

– оптимізація меж кримінального процесуального регулювання прав, 

свобод і законних інтересів з урахуванням нездатності предмету кримінального 

процесуального регулювання охопити усі можливі життєві ситуації; 

– удосконалення критерію обмеження прав, свобод і законних інтересів 

учасників кримінального провадження з огляду на негативні наслідки 

кримінального правопорушення для суспільних інтересів. 

23. Предмет кримінального процесуального регулювання може 

розвиватися шляхом виокремлення інших його структурних елементів, що 

безпосередньо не віднесені до головного, другорядних та факультативних 

елементів.  
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Обов’язки як елемент предмету кримінального процесуального 

регулювання може досліджуватися у взаємозв’язку з іншими структурними 

елементами такого предмету – головним, другорядними та факультативними. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

 

Узагальнені відомості 

за результатами опитування суддів 

щодо предмету правового регулювання у кримінальному процесі. 

Всього опитано 200 осіб 

 

Кількісні показники результатів анкетування суддів 

1. За необхідності звернення до загальних принципів кримінального процесу 

Ви аналізуєте: 

1. Конституцію України 135 (67,5%) 

2. Міжнародно-правові акти, що ратифіковані Україною 22 (11%) 

3. КПК 43 (21,5%) 

2. Чи є доцільним нормативне визначення поняття «докази» щодо стадії 

досудового розслідування: 

1. Нормативне визначення поняття «докази» щодо стадії 

досудового розслідування є недоцільним з огляду на 

законодавче закріплення принципу безпосереднього 

судового дослідження показань, речей і документів 

 

199 (99,5%) 

2. Нормативне визначення поняття «докази» щодо стадії 

досудового розслідування є доцільним, оскільки слідчий та 

прокурор формують докази під час досудового провадження 

 

1 (0,5%) 

3. Чи виникали у Вас проблеми щодо застосування норм-дефініцій КПК: 

1. Виникали проблеми щодо застосування норм-дефініцій 

КПК з огляду на їх змістовну обмеженість стосовно 

фактичних обставин кримінального провадження 

 

131 (65,5% ) 

2. Виникали проблеми щодо застосування норм-дефініцій 

КПК з огляду на їх неузгодженість з іншими кримінальними 

процесуальними нормами 

 

44 (22% ) 

3. Жодних проблем щодо застосування норм-дефініцій КПК 

не виникало 

25 (12,5%) 

4. Чи виникали у Вас складності щодо застосування європейських стандартів 

під час кримінального провадження: 

1. Застосування європейських стандартів під час 

кримінального провадження є складним з огляду на їх 

загальність та абстрактність  

 

145 (72,5%) 



415 

2. Застосування європейських стандартів під час 

кримінального провадження є складним з огляду на 

відсутність їх офіційного перекладу  

 

48 (24%) 

3. Відсутні будь-які проблеми щодо застосування 

європейських стандартів під час кримінального 

провадження 

7 (3,5%) 

5. Для забезпечення прав, свобод і законних інтересів людини більш 

доцільною є: 

1. Кримінальна процесуальна, ніж оперативно-розшукова 

регламентація діяльності з викриття винної особи  

198 (99%) 

2. Оперативно-розшукова, ніж кримінальна процесуальна 

регламентація діяльності з викриття винної особи 

2 (1%) 

6. Як слідчий, прокурор ставляться до виконання процесуальних обовʼязків 

щодо забезпечення реалізації прав підозрюваного: 

1. Слідчий, прокурор досить часто не виконують належним 

чином процесуальні обов’язки щодо забезпечення реалізації 

прав підозрюваного 

 

137 (68,5%) 

2. Слідчий, прокурор належним чином виконують 

процесуальні обов’язки щодо забезпечення реалізації прав 

підозрюваного 

 

63 (31,5%) 
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Додаток Б 

 

Узагальнені відомості 

за результатами опитування вчених-процесуалістів 

щодо предмету правового регулювання у кримінальному процесі. 

Всього опитано 100 осіб 

 

Кількісні показники результатів анкетування вчених-процесуалістів 

1. Для якісного правового врегулювання та ефективної реалізації прав і 

свобод людини у кримінальному процесі необхідним є використання: 

1. Лише догматичного підходу до визначення предмету 

правового регулювання у кримінальному процесі 

11 (5,5%) 

2. Лише аксіологічного підходу до визначення предмету 

правового регулювання у кримінальному процесі 

40 (20%) 

3. Як догматичного, так і аксіологічного підходів до 

формування предмету кримінального процесуального 

регулювання  

149 (74,5%) 

2. Зміст предмету правового регулювання у кримінальному процесі охоплює: 

1. Кримінальні процесуальні відносини 9 (4,5%) 

2. Кримінальну процесуальну діяльність 32 (16%) 

3. Як кримінальні процесуальні відносини, так і кримінальну 

процесуальну діяльність 

159 (79,5%) 

3. Чи мають бути права, свободи і законні інтереси окремим елементом 

предмету кримінального процесуального регулювання: 

1. Так, права, свободи і законні інтереси мають бути окремим 

елементом предмету кримінального процесуального 

регулювання 

 

107 (53,5%) 

2. Ні, права, свободи і законні інтереси не повинні бути 

окремим елементом предмету кримінального процесуального 

регулювання. Останній охоплює їх як юридичний зміст 

кримінальних процесуальних відносин 

 

93 (46,5%) 

4. Суспільні відносини щодо виконання судових рішень мають 

охоплюватися: 

1. Предметом регулювання кримінальних процесуальних норм 21 (10,5%) 

2. Предметом регулювання кримінально-виконавчих норм 179 (89,5%) 

5. Чи доцільним є використання спеціальнодозвільного типу правового 

регулювання кримінальної процесуальної діяльності, під час якої не 
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обмежуються права, свободи і законні інтереси людини: 

1. Так, є доцільним використання спеціальнодозвільного типу 

правового регулювання кримінальної процесуальної діяльності, 

незалежно від того, чи обмежуються права, свободи і законні 

інтереси людини 

 

47 (23,5%) 

2. Ні, є недоцільним використання спеціальнодозвільного типу 

правового регулювання кримінальної процесуальної діяльності, 

під час якої не обмежуються права, свободи і законні інтереси 

людини 

 

153 (76,5%) 

6. Який з методів правового регулювання є найоптимальнішим щодо 

забезпечення прав, свобод і законних інтересів людини у відносинах «сторона 

обвинувачення – сторона захисту»: 

1. Змагальний метод кримінального процесуального 

регулювання 

197 (98,5%) 

2. Диспозитивний метод кримінального процесуального 

регулювання 

2 (1%) 

3. Імперативний метод кримінального процесуального 

регулювання 

1 (0,5%) 

7. Головним критерієм допустимості доказів має бути: 

1. Правомірність отримання доказів під час кримінального 

провадження 

147 (73,5%) 

2. Законність отримання доказів під час кримінального 

провадження 

53 (26,5%) 

8. Чи можна у концептуальному плані поряд із загальнодозвільним та 

спеціальнодозвільним виокремити загальнозобов’язуючий тип 

кримінального процесуального регулювання: 

1. Щодо діяльності органів кримінального судочинства, на які 

покладається загальний обов’язок щодо захисту та охорони 

прав, свобод і законних інтересів людини, у концептуальному 

плані можна виокремити загальнозобов’язуючий тип 

регулювання 

 

 

121 (60,5%) 

2. Виокремлення загальнозобов’язуючого типу правового 

регулювання є недоцільним, оскільки діяльність учасників та 

суб’єктів кримінального процесу охоплюється 

загальнодозвільним та спеціальнодозвільним типами 

 

79 (39,5%) 

9. Чи доцільною є диференціація режиму кримінального процесуального 

регулювання на сприятливий та несприятливий залежно від забезпечення 

реалізації прав, свобод і законних інтересів людини: 

1. Так 157 (78,5%) 

2. Ні 43 (21,5%) 
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10. Чи можна визнати кримінальні процесуальні строки окремим елементом 

предмету правового регулювання у кримінальному процесі: 

1. Так, кримінальні процесуальні строки можна визнати 

окремим елементом предмету правового регулювання у 

кримінальному процесі 

 

181 (90,5%) 

2. Ні, кримінальні процесуальні строки не можна визнати 

окремим елементом предмету правового регулювання у 

кримінальному процесі  

 

19 (9,5%) 
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Додаток В 
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Додаток Г 

 

Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до 

Кримінального процесуального кодексу України 

(у частині приведення кримінальних процесуальних норм до вимог 

європейських стандартів забезпечення прав людини) 

 

До Кримінального процесуального кодексу України пропонується внести 

такі зміни і доповнення: 

1. У статті 183: 

пункт 1 частини 2 виключити. 

2. У статті 199: 

у пункті 1 частині 3 слова «заявлений ризик не зменшився або» 

виключити. 

3. У статті 208: 

частину 2 виключити. 

4. У статті 210: 

у частині 1 слова «найближчого підрозділу органу досудового 

розслідування» замінити словами «слідчого судді найближчого суду першої 

інстанції»; 

у частині 2 слова «підрозділі органу досудового розслідування» замінити 

словом «суді»; 

у частині 3 слово «слідчий» замінити словом «слідчий суддя». 

5. У статті 211: 

у частині 1 слова «сімдесяти двох годин з моменту затримання» замінити 

словами «часу, що необхідний для доставлення затриманого до слідчого судді 

найближчого суду першої інстанції»; 

у частині 2 слова «не пізніше шістдесяти годин з моменту затримання» 

замінити словом «невідкладно». 

6. У статті 212: 
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у частині 1 слова «підрозділі органу досудового розслідування» замінити 

словом «суді»; 

частину 2 виключити; 

пункт 3 частини 3 виключити. 

7. У статті 214: 

у частині 1 слова «але не пізніше 24 годин» виключити та слова «внести 

відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати 

розслідування» замінити словами «розпочати розслідування та за першої 

можливості внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань»; 

у частині 2 слова «досудове розслідування розпочинається з моменту 

внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань» виключити; 

частину 3 викласти у такій редакції: 

«У разі виявлення ознак кримінального правопорушення на морському чи 

річковому судні, що перебуває за межами України, досудове розслідування 

розпочинається негайно; відомості про нього вносяться до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань за першої можливості». 

8. У статті 241: 

частину 3 після слів «а в разі її відмови освідування проводиться 

примусово» доповнити словами «лише за ухвалою слідчого судді, що 

приймається за правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи 

іншого володіння особи». 

9. У статті 276: 

пункт 3 частини 1 після слів «наявності достатніх доказів для підозри 

особи у вчиненні кримінального правопорушення» доповнити словами «але не 

пізніше початку першої процесуальної дії, що спрямована на викриття такої 

особи». 

10. У статті 315: 



422 

частину 3 після слів «вважається продовженим» доповнити словами 

«крім тримання під вартою, питання доцільності продовження якого суд 

зобов’язаний розглянути за власною ініціативою». 
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Додаток Д 
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Додаток Е 

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

для працівників територіальних органів внутрішніх справ, органів 

досудового розслідування щодо здійснення діяльності на початку 

досудового розслідування  

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Однією з умов подальшої євроінтеграції української держави є 

приведення її національного законодавства та практики його застосування у 

відповідність до вимог європейських стандартів забезпечення прав людини. 

Щодо кримінальної процесуальної сфери, то Україна вже зробила значний крок 

у напрямі імплементації європейських стандартів забезпечення прав людини 

шляхом прийняття відповідних норм кримінального процесуального 

законодавства. 

1.2. Обов’язковість врахування європейських стандартів забезпечення прав 

людини під час кримінального провадження обумовлюється положеннями:  

а) Закону України від 17 липня 1997 р. «Про ратифікацію Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу 

та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції»;  

б) Закону України від 29 червня 2004 р. «Про міжнародні договори 

України»; 

в) Закону України від 23 лютого 2006 р. «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини»;   

г) КПК. 

Зазначені положення нормативно-правових актів свідчать про визнання 

українською державою необхідності реалізації європейських стандартів 

забезпечення прав людини у перебігу кримінальної процесуальної діяльності.  

1.3. У випадку суперечності положень Конвенції про захист прав людини 

та основоположних свобод (далі – ЄКПЛ) і норм КПК, перевагу мають 

положення ЄКПЛ як міжнародно-правового акту, що ратифікований 
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Верховною Радою України (ч. 2 ст. 19 Закону України від 29 червня 2004 року 

«Про міжнародні договори України», ч. 4 ст. 9 КПК).  

1.4. Рішення Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) є джерелом 

кримінального процесуального права в Україні. Підтвердженням цього є норми 

ч. 2 ст. 17 Закону України від 23 лютого 2006 року «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини».  

1.5. Норми чинного кримінального процесуального закону, що регулюють 

початок досудового розслідування, не повністю відповідають вимогам ЄКПЛ та 

практиці ЄСПЛ у частині проведення обов’язкового ефективного первісного 

розслідування. Положення ст. 214 КПК дають можливість слідчому протягом 

24 годин не вносити до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР) 

відомості про вчинений злочин
1
 та не проводити повноцінне розслідування. 

1.6. На початку досудового розслідування працівники територіальних 

органів внутрішніх справ, органів досудового розслідування здійснюють 

діяльність стосовно перевірки інформації про вчинений злочин для прийняття 

рішення щодо внесення або невнесення відповідних відомостей до ЄРДР. Після 

прийняття заяви або повідомлення про вчинений злочин зазначені працівники у 

складі слідчо-оперативної групи (далі – СОГ) виїжджають на місце вчинення 

такого злочину.  

Після прибуття на місце події члени СОГ з'ясовують обставини вчинення 

злочину, встановлюють свідків, прикмети осіб, які вчинили злочин, та ймовірні 

шляхи їх відходу. У разі необхідності вживають заходів для переслідування 

транспортних засобів, якими заволоділи особи, що вчинили злочин, або тих, що 

використовувалися при його вчиненні (п. 2.6 Інструкції з організації взаємодії 

органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами 

внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних 

                                                           
1
 Попри те, що у КПК України та підзаконних нормативно-правових актах МВС 

України використовується термін «кримінальне правопорушення» (охоплює злочин та 

кримінальний проступок), ми у методичних рекомендаціях використовуємо термін «злочин». 

Оскільки, на сьогоднішній день, ще не прийнятий Закон України про кримінальні проступки. 
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правопорушень, затверджена наказом МВС України №700 від 14 серпня 

2012 р.). 

Слідчий разом з членами групи, залученими спеціалістами, запрошеними 

потерпілим, свідками та іншими учасниками кримінального провадження 

проводить огляд місця події, а співробітник оперативного підрозділу: здійснює 

поквартирний чи подвірний обхід з метою виявлення свідків учиненого 

злочину, збирання відомостей; установлює час, місце і обставини вчинення 

злочину; кількість причетних до його вчинення осіб, їх прикмети; наявність у 

них зброї, транспортних засобів, слідів на одязі чи тілі, які могли залишитися 

через опір потерпілих або при подоланні перешкод; індивідуальні ознаки 

викрадених речей; напрямок, в якому вони зникли, інші відомості, необхідні 

для встановлення осіб, які вчинили злочин (п.п. 2.7.2, 2.8.1, 2.8.2 вищевказаної 

Інструкції). 

По завершенні огляду місця події та інших дій на місці протягом 24 годин 

після реєстрації заяви, повідомлення або рапорту в журналі єдиного обліку заяв 

і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події (далі – 

журнал ЄО) співробітник оперативного підрозділу, відразу після закінчення 

добового чергування (фактично чергуючи другу добу), «доопрацьовує» 

матеріали про вчинений злочин. Він продовжує встановлювати обставини 

вчиненого злочину тими ж обмеженими засобами, що використовувалися під 

час огляду місця події, а саме: здійснює поквартирний чи подвірний обхід з 

метою виявлення свідків учиненого злочину, збирання відомостей; установлює 

час, місце і обставини вчинення злочину; кількість причетних до його вчинення 

осіб, їх прикмети тощо. Про результати проведених дій співробітник 

оперативного підрозділу складає рапорт та (або) пояснення від осіб, які були 

ним опитані.  

З урахуванням відведеного часу і наданих засобів співробітник 

оперативного підрозділу не може підтвердити або спростувати факт вчинення 

злочину. Як наслідок – фальсифікація співробітниками оперативного підрозділу 

документів для своєчасного «списання» зареєстрованої заяви або повідомлення 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z2095-12/page#n104
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z2095-12/page#n104
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у журналі ЄО та прийняття рішення органами досудового розслідування про 

невнесення необхідних відомостей до ЄРДР. У такому випадку повноцінне 

(ефективне) розслідування взагалі не починається.  

Якщо рішення про невнесення відомостей про вчинений злочин буде 

оскаржене до слідчого судді, то останній зможе зобов’язати органи досудового 

розслідування внести відповідні відомості до ЄРДР та розпочати розслідування. 

Хоча багато часу, а можливо і слідової інформації буде втрачено (знищено), що 

суттєво зменшить ефективність початкового розслідування.  

У випадку встановлення співробітником оперативного підрозділу ознак 

вчиненого злочину відповідні матеріали ним передаються через керівника 

органу досудового розслідування до слідчого. Останній же після вивчення 

таких матеріалів може вважати, що всі ознаки злочину не встановлені. Тому 

слідчий приймає рішення щодо невнесення відомостей до ЄРДР та супровідним 

листом направляє зазначені матеріали до начальника територіального органу 

внутрішніх справ для розгляду заяви і повідомлення у межах Закону України 

від 2 жовтня 1996 року «Про звернення громадян». 

Також не можна вести мову про ефективність початкового розслідування, 

коли відомості про вчинений злочин органами досудового розслідування 

заносяться до ЄРДР на закінчення 24 години після реєстрації в журналі ЄО. 

Оскільки протягом цілої доби процесуальні засоби працівників територіальних 

органів внутрішніх справ, органів досудового розслідування є значно 

обмеженими порівняно з процесуальними засобами, що можуть 

використовуватися після внесення інформації до ЄРДР. 

1.7. ЄСПЛ вимагає від національних органів кримінального судочинства 

проведення ефективного офіційного розслідування. 

Так, у справі «Яременко проти України» (2008) ЄСПЛ наголосив, що 

необхідність проведення ефективного офіційного розслідування факту поганого 

(нелюдського чи такого, що принижує гідність) поводження випливає із 

загального обов’язку за ст. 1 ЄКПЛ забезпечити кожному в межах юрисдикції 
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відповідної Сторони права та свободи, передбачені у цій Конвенції. Таке 

розслідування має здійснюватися зі зразковою ретельністю та швидкістю
1
. 

У справі «Муравська проти України» (2008) ЄСПЛ зазначив, що обов’язок 

захищати право на життя у відповідності зі ст. 2 ЄКПЛ, взятий у сукупності з 

загальним обов’язком держави згідно зі ст. 1 ЄКПЛ «забезпечувати кожному в 

межах [його] юрисдикції права і свободи, визначені ЄКПЛ», також передбачає 

певний вид ефективного офіційного розслідування. У цьому контексті 

передбачається вимога невідкладності і розумної поспішності.  

Аналогічної позиції щодо критеріїв обов’язкового ефективного офіційного 

розслідування ЄСПЛ дотримується у зв’язку з можливим порушенням ст. 3 

ЄКПЛ. У справі «Яценко проти України» (2012) ЄСПЛ зазначив, що 

ефективність розслідування передбачає вимогу своєчасності і розумної 

швидкості. Відносно останньої часто приймається до уваги дата початку 

розслідування та тривалість початкового розслідування. 

1.8. У разі невідкладного не занесення до ЄРДР відомостей про злочин  

про жодну ефективність (ретельність та швидкість) початкового досудового 

розслідування йтися не може, оскільки працівники територіальних органів 

внутрішніх справ, органів досудового розслідування обмежені у використанні 

кримінальних процесуальних засобів доказування. Вони відповідно до норм 

КПК позбавлені можливості проведення будь-яких слідчих (розшукових) дій, 

окрім огляду місця події. Це унеможливлює повноцінне виявлення, збирання та 

перевірку інформації щодо злочину. Причому такий обмежений режим 

провадження може продовжуватися аж до доби та закінчуватися припиненням 

будь-яких дій.  

1.9. Працівники територіальних органів внутрішніх справ, органів 

досудового розслідування повинні ефективно здійснювати кримінальне 

провадження, у тому числі на початку досудового розслідування. Це зумовлює 

                                                           
1
 Незважаючи на те, що ЄКПЛ передбачає проведення ефективного (ретельного та 

швидкого) офіційного розслідування лише щодо порушень матеріальних конвенційних норм, 

розслідування порушень норм Кримінального кодексу України, безумовно, має відповідати 

зазначеним вимогам ефективності. 
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обов’язок вказаних працівників після отримання заяви і повідомлення про 

вчинений злочин невідкладно (не чекаючи спливу 24 годин) внести відомості 

про вчинений злочин до ЄРДР і розпочати розслідування, використовуючи всі 

процесуальні засоби. В іншому випадку ефективність (своєчасність, розумна 

швидкість) початкового досудового розслідування зводитиметься нанівець. 

 

2. ДІЇ ПРАЦІВНИКІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ 

СПРАВ, ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ НА ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

2.1. Подана до територіального органу внутрішніх справ заява або 

повідомлення про вчинений злочин після реєстрації в журналі ЄО як 

найшвидше через керівника органу досудового розслідування передається до 

слідчого. Останній вивчає джерело інформації та за будь-якого сумніву щодо 

вчинення (не вчинення) злочину негайно (не чекаючи спливу 24 годин) вносить 

відповідні відомості до ЄРДР і починає ефективне розслідування. Тобто 

інтенсивне здійснення процесуальної діяльності шляхом застосування всіх 

процесуальних засобів – слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих 

(розшукових) дій, інших процесуальних дій. 

У разі не підтвердження факту вчинення злочину слідчий закриває 

кримінальне провадження за відповідною підставою, про що виносить 

постанову. 

2.2. Якщо після надходження заяви і повідомлення до територіального 

органу внутрішніх справ слідчий разом з іншими працівниками зазначеного 

органу терміново виїхали у складі СОГ на місце вчинення злочину, то по 

завершенню ретельного огляду місця події та інших необхідних дій на місці 

події слідчий, невідкладно (не чекаючи спливу 24 годин) одночасно з 

реєстрацією в журналі ЄО вносить відомості про вчинений злочин до ЄРДР і 

починає далі перевіряти цей факт шляхом здійснення слідчих (розшукових) дій, 

негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій. 
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2.3. У випадку безпосереднього встановлення слідчим обставин, що 

можуть свідчити про вчинення злочину, він негайно складає рапорт, котрий 

реєструє в журналі ЄО та відразу (не чекаючи спливу 24 годин) заносить 

відповідні відомості до ЄРДР і невідкладно починає проводити ретельне 

розслідування з використанням всього арсеналу процесуальних засобів стадії 

досудового розслідування.  

2.4. При безпосередньому встановленні співробітником оперативного 

підрозділу або іншим працівником територіального органу внутрішніх справ 

обставин, що можуть свідчити про вчинення злочину, він негайно складає 

рапорт, котрий реєструє в журналі ЄО та, не перевіряючи вказаного факту, 

невідкладно направляє рапорт через керівника органу досудового 

розслідування до слідчого. Останній вивчає джерело інформації та за будь-

якого сумніву щодо вчинення (не вчинення) злочину негайно (не чекаючи 

спливу 24 годин) вносить відповідні відомості до ЄРДР і починає повноцінне 

ефективне розслідування. 
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Додаток Ж 

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

для працівників органів досудового розслідування щодо  

ініціювання застосування запобіжних заходів 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Прийняття вищим законодавчим органом України нового КПК 

свідчить про подальшу імплементацію у національне кримінальне 

процесуальне законодавство європейських стандартів забезпечення прав і 

свобод людини. Такі стандарти викладені у загальних і спеціальних нормах 

кримінального процесуального закону з урахуванням рішень Європейського 

суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) проти України.  

Разом з тим, як би ретельно не здійснювався процес імплементації 

положень європейських стандартів забезпечення прав людини у КПК, викласти 

детально кримінальні процесуальні норми з урахуванням норм Конвенції про 

захист прав людини та основоположних свобод (далі – ЄКПЛ) та рішень ЄСПЛ 

під усі життєві ситуації неможливо. Зажди залишаються оціночні кримінальні 

процесуальні норми, які потребують додаткового тлумачення для ефективного 

правозастосування в перебігу кримінального провадження. 

1.2. Важливим інститутом кримінального процесуального законодавства є 

сукупність норм, що регулюють реалізацію запобіжних заходів. Застосування 

останніх спрямоване на забезпечення належної поведінки підозрюваного та 

обвинуваченого для досягнення найбільшої ефективності кримінального 

провадження.   

Попри це, ініціювання органами розслідування застосування запобіжних 

заходів викликає труднощі у практичній діяльності органів досудового 

розслідування, оскільки підстави їх застосування виписані у КПК абстрактно, 

не конкретно.  
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1.3. Вжиті у ст.ст. 132, 177 КПК як терміни - «обґрунтована підозра», 

«потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання у права і 

свободи», «наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати» - не 

роз’яснені у законодавстві. 

1.4. Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання 

підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов’язків, 

а також запобігання діям, що визначені у ч. 1. ст. 177 КПК. 

1.5. Рішення ЄСПЛ є джерелом кримінального процесуального права в 

Україні. Підтвердженням цього є норми ч. 2 ст. 17 Закону України від 23 

лютого 2006 року «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини».  

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК кримінальне процесуальне законодавство 

України застосовується з урахуванням практики ЄСПЛ. 

1.6. ЄСПЛ дає правозастосовне трактування вищезазначеним стандартам. 

Так, у справах «Фох, Кембел и Хартли проти Сполученого Королівства» 

(1990), «Нечипорук і Йонкало проти України» (2011) ЄСПЛ зазначив, що 

«обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, котрі 

могли б переконати об’єктивного спостерігача
1
 у тому, що особа могла вчинити 

злочин.  

Обґрунтована підозра щодо особи не є тотожною її винності, котра 

встановлюється лише обвинувальним вироком суду. Обґрунтована підозра 

передбачає певний ступінь вірогідності того, що особа вчинила злочин
2
, а не 

остаточне твердження про останнє, як відбувається в результаті доведення вини 

особи. Критерієм розмежування «обґрунтованої підозри» і «винності» виступає 

обсяг інформації, що підтверджує причетність особи до злочину. Якщо при 

доведенні обґрунтованої підозри необхідно встановити взаємозв’язок між 

                                                           
1
 Тут ЄСПЛ робить акцент переконанні «нейтральної» особи, яка не переслідує 

жодного інтересу у кримінальному провадженні, не має до останнього ніякого відношення. 
2
 Попри те, що у КПК України та підзаконних нормативно-правових актах МВС 

України використовується термін «кримінальне правопорушення» (охоплює злочин та 

кримінальний проступок), ми у методичних рекомендаціях використовуємо термін «злочин». 

Оскільки, на сьогоднішній день, ще не прийнятий Закон України про кримінальні проступки. 
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суспільно-небезпечним діянням і конкретною фізичною особою, то при 

констатації винності – всі елементи складу злочину. Цим пояснюється 

несправедливість застосування запобіжних заходів, котрі за суворістю були б 

тотожними майбутньому покаранню, можливість застосування якого 

передбачена кримінальним законом.  

1.7. У справі «Хайредінов проти України» (2010) ЄСПЛ зазначив, що задля 

того, щоб позбавлення свободи не вважалося свавільним, недостатньо, щоб цей 

захід застосовувався у відповідності з національним законодавством – він 

(захід) повинен бути необхідним у конкретних обставинах. З точки зору ЄСПЛ, 

застосування запобіжного заходу згідно з ст. 5 § 1 (с) має відповідати вимозі 

пропорційності. 

Обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість на підставі 

підозри щодо вчинення злочину невеликої тяжкості (за який не передбачено 

покарання у вигляді позбавлення волі) є явно непропорційним. Не змінює 

ситуацію невиконання підозрюваною особою обов’язків, покладених на неї при 

обранні запобіжного заходу, або невиконання у встановленому порядку вимог 

щодо внесення коштів як застави та надання відповідного документа. Оскільки 

право особи на свободу і особисту недоторканість завжди буде переважати 

невиконання нею процесуальних обов’язків щодо належного поводження під 

час досудового розслідування злочину невеликої тяжкості.  

Вимога пропорційності у контексті ст. 5 ЄКПЛ передбачає, що обмеження 

особи у свободі можливе лише за наявності обґрунтованої підозри щодо такої 

особи стосовно вчинення нею злочину, за який встановлене покарання у 

вигляді позбавлення волі. У такому випадку обмеження свободи буде 

пропорційним обґрунтовано прогнозованому позбавленню волі.  

Визначаючи пропорційність між обмеженням свободи особи та 

обґрунтованою підозрою такої особи у вчиненні злочину, за який 

передбачається покарання у вигляді позбавлення волі, необхідно зважати на 

презумпцію невинуватості. Відповідно до останньої особа вважається 
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невинуватою у вчиненні злочину доки її вину не буде встановлено 

обвинувальним вироком суду (ч. 1 ст. 17 КПК). 

ЄСПЛ зазначав, що завжди існує презумпція на користь звільнення. До 

засудження підозрюваний (обвинувачений) має вважатися невинним, що 

вимагає його тимчасове звільнення (справа «Хайредінов проти України» 

(2010)). Тримання під вартою може бути виправдане лише у випадку наявності 

конкретних суспільних інтересів, котрі, не зважаючи на презумпцію 

невинуватості, переважають принцип поваги свободи особи (справи «Петухов 

проти України» (2010), «Харченко проти України» (2011)). 

1.8. Органи досудового розслідування мають ініціювати застосування до 

особи запобіжного заходу залежно від ступеня тяжкості злочину, у якому 

підозрюється особа. Ця «приблизна пропорційність» не може ігноруватися 

навіть у разі підтвердження матеріалами кримінального провадження декількох 

ризиків неналежної поведінки особи.  

Разом з тим, застосування до особи набагато м’якого запобіжного заходу, 

аніж майбутнє покарання, може не забезпечити досягнення мети такого 

застосування. Адже для особи іноді «краще» будь-яким чином (у тому числі 

шляхом порушення запобіжного заходу) протидіяти кримінальному 

провадженню, ніж після ефективного закінчення останнього бути притягнутою 

до кримінальної відповідальності із призначенням покарання. 

1.9. У справі «Москаленко проти України» (2010) ЄСПЛ нагадав, що 

тяжкість можливого покарання є належним елементом в оцінюванні ризику 

зникнення чи вчинення повторного злочину підозрюваною особою. Між тим, 

Суд неодноразово постановляв, що лише важкість звинувачень не може 

виправдовувати застосування запобіжного заходу (наш курсів – Т.Л.). 

Для застосування запобіжного заходу необхідним є наявність ризику або 

ризиків неналежної поведінки підозрюваної особи, що мають підтверджуватися 

обставинами кримінального провадження. У разі відсутності таких обставин 

про ініціювання застосування жодного запобіжного заходу внести мову не 

можна, оскільки призначенням запобіжних заходів є забезпечення належної 
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поведінки підозрюваним (обвинуваченим) з метою досягнення дієвості 

кримінального провадження. 

1.10. При обґрунтуванні наявності ризику (ризиків) неналежної поведінки 

підозрюваного слідчим мають обов’язково враховуватися обставини, що 

визначені у ст. 178 КПК. Оскільки встановлення останніх сприятиме 

прогнозуванню майбутньої поведінки підозрюваного. 

 

2. ДІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

ЩОДО ІНІЦІЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ 

 

2.1. У перебігу прийняття рішення про ініціювання застосування 

запобіжного заходу слідчий має встановити наявність обґрунтованої підозри у 

вчиненні особою злочину, тобто наявність фактів або інформації, котрі могли б 

переконати об’єктивного спостерігача у тому, що вказана особа могла вчинити 

злочин. 

2.2. У разі наявності обґрунтованої підозри слідчий повинен 

пересвідчитись щодо існування ризиків неналежної поведінки підозрюваного, 

котрі можуть негативно вплинути на дієвість кримінального провадження. 

Існування такого ризику або ризиків має підтверджуватись фактичними даними 

щодо майбутньої поведінки підозрюваного. 

Причому лише важкість звинувачень (суворість прогнозованого 

покарання) не може бути обґрунтуванням наявності ризику або ризиків 

неналежної поведінки підозрюваного під час кримінального провадження. Для 

обґрунтування існування зазначених ризиків слідчий шляхом аналізу 

фактичних даних має також підтвердити або спростувати наявність інших 

обставин, що визначені у ст. 178 КПК. 

2.3. Пересвідчившись в існуванні ризиків, слідчий повинен порівняти 

ступінь можливого обмеження прав особи в результаті застосування 

конкретного запобіжного заходу і ступінь обмеження прав особи, що може бути 

наслідком притягнення її до кримінальної відповідальності і призначення 
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покарання за вчинення злочину. У разі їх «приблизної пропорційності» слідчий 

може складати клопотання до слідчого судді про застосування відповідного 

запобіжного заходу.  

2.4. Під час прийняття рішення про ініціювання застосування ізоляційного 

запобіжного заходу слідчий повинен пам’ятати, що на стадії досудового 

розслідування не спростованою залишається презумпція невинуватості, котра 

обумовлює презумпцію звільнення до судового розгляду.  
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Додаток И 

 

 



440 

 

 



441 

 

 



442 

Додаток К 

 

 



443 

 

 



444 
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