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АНОТАЦІЯ 

 

Скоромний Д. А. Правове регулювання прийняття кримінальних процесуальних 

рішень. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (доктора 

філософії) за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; 

судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність (081 – Право) – Науково-

дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса 

Національної академії правових наук України, Харків, 2018. 

Дисертація є першим у вітчизняній науці спеціальним комплексним 

дослідженням правового регулювання прийняття кримінальних процесуальних 

рішень. У роботі висвітлено найбільш характерні риси кримінальних процесуальних 

рішень та сформульоване їх  поняття. Досліджено систему процесуальних рішень у 

кримінальному судочинстві й розкрито змість її складу, внутрішньосистемних 

зв’язків та функціонування. Також з’ясовано функціональне призначення 

процесуальних рішень з точки зору цінності їхнього правового врегулювання для 

забезпечення прав і законних інтересів суб’єктів кримінального процесу. 

Проведено аналіз процесу прийняття рішень у кримінальному судочинстві, на 

підставі якого виокремлено його основні ознаки та запропоновано визначення. 

Висвітлено основні підходи до визначення етапів прийняття рішення та наведено 

авторське бачення вказаного процесу правозастосування. З’ясовано місце прийняття 

рішень серед таких елементів предмета правового регулювання у кримінальному 

судочинстві, як генеральні (загальні) права людини, процесуальний статус учасників 

провадження (процесуальні відносини) та порядок кримінального провадження 

(процесуальна діяльність). 

Проаналізовано нетипові ситуацій при прийнятті кримінальних процесуальних 

рішень та виокремлено особливості кожної з них. Розглянуто процес прийняття 

рішень за аналогією й розкрито його особливості при застосуванні аналогії закону та 

аналогії права. Виокремлено основні етапи прийняття рішень за аналогією. 

Проведено дослідження прийняття рішень з використанням практики 
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Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) та набули подальшого розвитку 

наукові погляди, відповідно до яких при правозастосуванні можна здійснювати 

посилання винятково на рішення ЄСПЛ, що мають український переклад. На 

підставі отриманих результатів сформульовано теоретично обґрунтовані пропозиції 

щодо удосконалення чинного кримінального процесуального законодавства України 

у цій сфері. Висвітлено особливості прийняття рішень судом присяжних та набула 

подальшого розвитку  позиція, згідно з якою судом присяжних є винятково англо-

американська модель залучення громадськості до відправлення правосуддя. 

Визначено ознаки та поняття загальних правил прийняття кримінальних 

процесуальних рішень, а також їх відмінність від загальних засад кримінального 

провадження. На підставі проведеного аналізу сформульовані загальні правила 

прийняття процесуальних рішень у кримінальному судочинстві, недотримання яких, 

має наслідком незаконність таких рішень. Також запропоновано спеціальні правила 

прийняття рішень, що стосуються таких нетипових ситуацій, як прийняття рішень за 

аналогією, з використанням практики ЄСПЛ та відправлення правосуддя судом 

присяжних.  

З’ясовано співвідношення таких понять, як “норма права” і “правова норм”, а 

також запропоновано їх  відмежування за формою вираження, рівнем конкретизації 

та способом закріплення (набуття нормативності). Висвітлено загальні (характерні 

усім нормам права), спеціальні (властиві нормам кримінального процесуального 

права) та специфічні риси норм права, що регулюють прийняття кримінальних 

процесуальних рішень, а також запропоновано авторське визначення вказаних норм. 

Розкрито зміст структури норм права, виокремлено його характерні ознаки та 

сформульовано визначення поняття “структура норм кримінального процесуального 

права”. Досліджено основні підходи до виокремлення елементів у середині 

структури та удосконалено науковий підхід, згідно з яким структура норм права є 

варіативною (змінною). Набули подальшого розвитку наукові погляди, відповідно 

до яких елементарною частинкою системи законодавства є нормативно-правовий 

припис та обґрунтування того, що серед норм права неможна виокремлювати 

спеціальні норми. 
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Розкритий зміст та поняття гіпотези норм права, що регулює прийняття 

кримінальних процесуальних рішень, а також запропонована їх класифікація 

залежно від рівня конкретизації, наявності чи відсутністю життєвих обставин, а 

також кількості життєвих обставин. Наведено основні риси диспозиції норм права, 

що регулює прийняття кримінальних процесуальних рішень, її визначення та 

класифікація класифікувати залежно від ступеня визначеності, способу закріплення 

правила поведінки та галузевого походження нормативно-правових приписів. 

Визначено ознаки та поняття санкцій норм права, що регулює прийняття 

кримінальних процесуальних рішень, а також запропонована їх класифікація 

відповідно до способу охорони правопорядку, ступеню визначеності та галузі права, 

де розміщені нормативно-правові приписи, що входять у її структуру.  

Ключові слова: правове регулювання, процес прийняття рішень, кримінальні 

процесуальні рішення, правила прийняття рішень. 

 

SUMMARY 

 

Skoromnyi D. A. Legal regulation of decision-making in criminal justice. – 

Qualification scientific work on the rights of manuscript. 

The dissertation for the degree of the Candidate of Legal Sciences (Doctor of 

Philosophy), specialty 12.00.09 – Criminal Procedure and Criminalistics; Forensics; 

Operative and Investigative Activity (081 – Law). – Academician Stashis Scientific 

Research Institute for the Study of Crime Problems National Academy of Law Sciences of 

Ukraine, Kharkiv, 2018.  

The dissertation is the first in the national science special complex research of legal 

regulation of decision-making in criminal justice. The research work highlights the most 

characteristic features of criminal procedural decisions and formulates their definition. The 

system of procedural decisions in criminal justice is investigated and disclosed meaning of 

its composition, intra system connections and functioning. It also clarifies the functional 

purpose of procedural decisions in terms of the value of their legal regulation to ensure the 

rights and legitimate interests of the subjects of the criminal process. 
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Singled out features and proposed definition of decision-making process in criminal 

proceedings as a result of conducted analysis. The main approaches to determining the 

stages of decision-making are highlighted and the author's vision of the given process of 

law enforcement is presented. Found the place of decision-making among such elements 

of the subject of legal regulation in criminal proceedings, as general human rights, 

procedural status of participants in proceedings (procedural relations) and the procedure 

for criminal proceedings (procedural activities). 

Atypical situations are analyzed in the course of making criminal procedural 

decisions and the features of each of them are singled out. The decision-making process by 

analogy is considered and its features are revealed in the application of the analogy of the 

law and the analogy of the principles. The basic stages of decision making by analogy are 

singled out. The study of decision-making using the practice of the European Court of 

Human Rights (hereinafter – the ECtHR) was conducted and further developed scientific 

opinions, according to which, when applying for legal action, references can be made 

exclusively to the decisions of the ECtHR, which have Ukrainian translation. Based on the 

results, the theoretically substantiated proposals on improving the current criminal 

procedural legislation of Ukraine in this area are formulated. The peculiarities of jury trials 

are highlighted and got further development scientific position that as the jury trial can be 

called exclusively the Anglo-American model of public involvement in the administration 

of justice. 

Features and the concept of the general rules of criminal procedural decision-making 

are defined, and how they differ from the general principles of criminal proceedings. On 

the basis of the analysis the general rules of criminal procedural decision-making are 

formulated, the non-compliance of which, results in the illegality of such decisions. It also 

proposes special rules for making decisions related to such unusual situations as decision-

making by analogy, using the practice of the ECtHR and the administration of justice by 

jury. 

The correlation between such concepts as “norm of law” and “legal norm”, as well as 

their delimitation in the form of expression, level of concreteness and fixing method 

(acquisition of normativity) are proposed. The general (characteristic of all norms of law), 
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special (inherent in the norms of criminal procedural law) and specific features of the law 

norms that are regulating the criminal procedural decision-making are highlighted, as well 

as the author's definition of these norms is proposed. The content of law norms structure is 

discovered, its characteristic features are outlined and the definition of the concept “the 

structure of the norms of criminal procedural law” is formulated. The main approaches to 

the selection of elements in the middle of the structure are investigated and the scientific 

approach according to which the structure of the rules of law is variable is improved. 

Scientific advances have been further developed, according to which the elementary part 

of the system of legislation is the normative-legal rule and the justification that among the 

norms of law it is impossible to distinguish special norms. 

The content and concept of the hypothesis of the rules of law that regulates the 

adoption of criminal procedural decisions, as well as the classification of them depending 

on the level of specification, availability or absence of life circumstances, as well as the 

number of life circumstances, are revealed. The main features of the disposition of the law 

norms that governs the criminal procedural decisions-making are given, they are classified 

according to the degree of certainty, the way of securing the rules of conduct and the 

branch origin of the legal regulations. The signs and concepts of sanctions of law norms 

that are regulating criminal procedural decision-making are determined, as well as their 

classification according to the way of securing the rules of conduct, the degree of certainty 

and the field of law, where the normative-legal rule that are part of its structure are 

located. 

Key words: legal regulation, decision-making process, criminal procedural decisions, 

rules of decision-making. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Прийняття кримінальних 

процесуальних рішень є відповідальним етапом діяльності посадових осіб і 

державних органів, що здійснюють кримінальне провадження, оскільки рішення 

стосуються прав та законних інтересів його учасників. Слідчі, прокурори і судді, які 

реалізують кримінальну процесуальну діяльність, мають у своєму арсеналі два 

способи її здійснення: кримінальні процесуальні дії і кримінальні процесуальні 

рішення. В останніх завжди віддзеркалюються результати певного обсягу 

процесуальної діяльності, спрямованої як на з’ясування фактичних обставин 

кримінального провадження, так і їх юридичної кваліфікації. Чітка й однозначна 

регламентація підстав і порядку прийняття кримінальних процесуальних рішень 

сприяє правильному і безпомилковому застосуванню норм практичними 

працівниками органів досудового розслідування, прокуратури та суду. У цьому 

полягає праксеологічний аспект актуальності теми дослідження. 

Особливої актуальності питання правового регулювання прийняття 

кримінальних процесуальних рішень набуває у зв’язку з прийняттям та  

застосуванням положень нового Кримінального процесуального кодексу України 

(далі – КПК України) 2012 року. Дослідження питань правового регулювання 

кримінальних процесуальних рішень і вироблення на основі цього відповідних 

рекомендацій для законодавця допоможе покращити ефективність функціонування 

КПК України та виконати поставлені у ньому завдання, що підкреслює нормативний 

аспект актуальності теми дисертації. 

У теорії вітчизняного кримінального процесу відсутні монографічні роботи, в 

яких комплексно розглядалися б проблеми правового регулювання прийняття 

кримінальних процесуальних рішень, хоча кримінальні процесуальні рішення й 

були предметом досліджень багатьох учених, серед яких: С. В. Албул, 

М. І. Бажанов, В. О. Бєлоносов, А. С. Бахта, Л. О. Богословська, М. П. Водько, 

І. О. Воронов, Н. В. Глинська, О. В. Горбачов, В. Н. Григор’єв, Ю. М. Грошевий, 

М. А. Гурвіч, Л. Я. Драпкін, А. Я. Дубинський, В. Г. Заболоцький, 
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В. С. Зеленецький, О. В. Капліна, Л. М. Карнєєва, Л. М. Лобойко, В. З. Лукашевич, 

П. А. Лупинська, О. І. Марочкін, Ю. В. Манаєв, О. Р. Михайленко, О. Б. Муравін, 

П. Ф. Пашкевич, Д. О. Пилипенко, О. О. Подобний, В. Ф. Статкус, М. С. Строгович, 

В. Є. Тарасенко, Р. В. Тарасенко, О. М. Толочко, А. Р. Туманянц, В. М. Хотенець, 

Д. М. Цехан, О. Г. Шило, С. Ф. Шумилін та ін. 

Однак дослідження зазначених вище учених стосувалися загальних питань 

щодо поняття кримінальних процесуальних рішень, їх прийняття і виконання або ж 

окремих їх різновидів – вироків, рішень слідчого чи прокурора. Питання ж 

правового регулювання кримінальних процесуальних рішень, якщо й розглядалися, 

то лише фрагментарно. Цією обставиною й зумовлюється теоретичний аспект 

актуальності теми дослідження. 

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

Теоретичні та практичні питання дисертації досліджувалися у межах виконання 

плану науково-дослідної роботи та є складовою частиною дослідження теми 

“Концептуальні основи побудови сучасного кримінального процесу України та 

проблеми гармонізації вітчизняного законодавства у сфері кримінальної юстиції із 

законодавством Європейського Союзу” (затв. постановою Президії НАПрН України 

від 7 грудня 2011 р. № 79/8 та постановою вченої ради ІВПЗ НАПрН України від 23 

листопада 2011 р. № 9/2, № державної реєстрації 0112U001331). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є отримання наукових 

результатів, що характеризуються науковою новизною, стосовно вирішення 

проблем правового регулювання прийняття КПР. 

Для досягнення зазначеної мети у дисертації вирішувалися такі завдання: 

1) з’ясовано проблемні питання поняття, системи та функціонального 

призначення КПР; 

2) визначено особливості підстав та порядку прийняття КПР як елемента 

предмета правового регулювання; 

3) визначено особливості підстав та порядку прийняття КПР за нетипових 

ситуацій; 
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4) із сукупності нормативних вимог виокремлено і досліджено загальні та 

спеціальні правила прийняття КПР; 

5) визначено особливості норм кримінального процесуального права, 

якими врегульоване прийняття рішень у кримінальному процесі; 

6) проведено аналіз особливостей гіпотези, диспозиції та санкції типових 

норм процесуального права, якими врегульовано прийняття рішень у 

кримінальному процесі; 

7) досліджено ставлення практичних працівників досудового слідства, 

прокуратури і суду до якості правового регулювання прийняття КПР і її впливу на 

ефективність застосування ними відповідних норм права; 

8) на підставі отриманих наукових результатів сформульовано пропозиції 

щодо удосконалення правового регулювання прийняття КПР. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають під час прийняття 

кримінальних процесуальних рішень. 

Предмет дослідження – правове регулювання прийняття КПР. 

Методи дослідження. Відповідно до мети і завдань дослідження в роботі 

використано сукупність дослідницьких методів сучасної гносеології. 

Застосовувались як спеціальні методи (спостереження, опису, опитування, вивчення 

документів та ін.) із метою виявлення закономірностей, що характеризують правове 

регулювання прийняття кримінальних процесуальних рішень (розділи 1-3), так і 

загальнонаукові методи, зокрема: системно-структурний – для концептуального 

аналізу інституту кримінальних процесуальних рішень, процесу їх прийняття, 

інституту норм права, що регулюють прийняття кримінальних процесуальних 

рішень, та структурних елементів указаних норм (розділи 1, 3); формально-логічний 

– при розкритті змісту та сутності понять “кримінальні процесуальні рішення”, 

“процес прийняття кримінальних процесуальних рішень”, “норми права, що 

регулюють прийняття кримінальних процесуальних рішень” та інших дефініцій у 

межах предмета дослідження (розділи 1-3); догматичний метод та метод аналізу 

визначень – для уточнення та поглиблення розуміння понятійно-категоріального 

апарату, що стосується предмета дослідження (розділи 1-3); логіко-нормативний та 
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моделювання – для формулювання й обґрунтування доповнень до кримінального 

процесуального законодавства (підрозділ 1.3, 2.2); конкретно-соціологічні: 

опитування (анкетування та інтерв’ювання, вивчення документів, спостереження) 

– для з’ясування думок працівників практичних підрозділів щодо проблеми 

дослідження (підрозділи 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.2); статистичні (групування, аналіз 

кількісних показників) – для узагальнення результатів опитування, вивчення 

матеріалів кримінальних проваджень, правозастосовної та судової практики, 

обґрунтування теоретичних положень роботи статистичними даними (підрозділи 

1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.2). 

Емпіричну базу дослідження становлять: узагальнення судової практики 

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

та інших судів України; рішення Європейського суду з прав людини та 

Конституційного Суду України; постанови Пленуму Верховного Суду України; 

судові рішення, розміщені в Єдиному державному реєстрі судових рішень, 

результати проведених опитувань 100 суддів та 100 слідчих працівників 

Національної поліції України. 

Наукова новизна отриманих результатів визначатиметься тим, що 

дисертація є першим у вітчизняній науці спеціальним комплексним дослідженням 

правового регулювання прийняття КПР. 

У межах здійсненого дослідження одержано такі результати, що мають наукову 

новизну: 

вперше: 

– з’ясовано поняття прийняття кримінальних процесуальних рішень як 

елемента предмета правового регулювання у кримінальному процесі, що є 

різновидом процесуальної діяльності, яка полягає у застосуванні кримінальних 

процесуальних норм уповноваженими на те суб’єктами з метою реалізації та захисту 

генеральних (загальних) прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального 

провадження; 

– визначено особливості нетипових ситуацій прийняття кримінальних 

процесуальних рішень, серед яких можна виокремити такі, як: прийняття 
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кримінальних процесуальних рішень за аналогією, із використанням практики 

Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) та судом присяжних; 

– запропоновано доповнити чинне кримінальне процесуальне законодавство 

провадженням щодо здійснення офіційного перекладу рішень ЄСПЛ, що являє 

собою процесуальні дії уповноважених на те учасників кримінального провадження 

на досудовому розслідуванні чи у судовому провадженні, спрямовані на здійснення 

офіційного перекладу рішення ЄСПЛ; 

– сформульовано загальні та спеціальні правила прийняття кримінальних 

процесуальних рішень; 

– виокремлено специфічні риси норм права, що регулюють прийняття 

кримінальних процесуальних рішень, серед яких можна назвати такі: 1) вони 

спрямовані на регулювання суспільних відносин у сфері прийняття кримінальних 

процесуальних рішень; 2) адресовані уповноваженим на те суб’єктам (слідчим, 

прокурорам, суддям, присяжним); 3) переважно мають диспозитивний характер 

правового регулювання; 

– сформульовано визначення норм права, що регулюють прийняття 

кримінальних процесуальних рішень, під якими треба розуміти первинний 

формально визначений елемент системи права, що володіє організаційно-

процедурним та управлінським характером, містить певне правило поведінки з тим, 

щоб урегулювати суспільні відносини у сфері прийняття кримінальних 

процесуальних рішень, та забезпечується державою за рахунок засобів правового 

впливу; 

удосконалено: 

– визначення функціонального призначення кримінальних процесуальних 

рішень із точки зору цінності їх правового регулювання для забезпечення прав, 

свобод і законних інтересів суб’єктів кримінального процесу, що полягає у 

перевагах таких рішень, як ефективного інструмента виконання поставлених 

завдань; 

– поняття системи кримінальних процесуальних рішень, що є відносно 

відокремленою сукупністю кримінальних процесуальних рішень, які перебувають у 
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постійній взаємодії та взаємозв’язку між собою, володіє якісно новими, 

непритаманними жодному з її елементів, рисами, що дозволяють ефективно 

забезпечувати захист прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального 

судочинства;  

– поняття прийняття кримінальних процесуальних рішень, під яким слід 

розуміти законодавчо врегульовану свідому та цілеспрямовану процесуальну 

діяльність слідчого, прокурора та судді із застосування кримінальних 

процесуальних норм, що являє собою інформаційний процес судово-слідчого 

пізнання і що завершується прийняттям правозастосовного акта-документа з метою 

виконання завдань кримінального судочинства; 

–  процес прийняття кримінальних процесуальних рішень, основними етапами 

якого є: 1) з’ясування обставин справи, що передбачає розпізнання ситуації, 

формування цілі та розробку алгоритму дій; 2) попередня підготовка рішення, де 

відбувається визначення критеріїв й обмежень для прийняття рішень, пошук, оцінка 

та безпосередній вибір альтернативи; 3) прийняття та оформлення рішення, де 

відбувається знаходження, оцінка й тлумачення норм як матеріального, так і 

процесуального права, а також документальне оформлення правозастосовного акта-

документа; 

– поняття структури норм кримінального процесуального права, що являє 

собою зумовлену фактичними суспільними відносинами у сфері кримінального 

судочинства внутрішню будову норм права, яка відбивається у їх поділі на складові 

елементи, що розташовані у певному порядку та взаємодіють між собою, 

забезпечуючи належне функціонування норм із тим, щоб досягти мети 

кримінального процесу; 

– науковий підхід, згідно з яким структура норм права є варіативною 

(змінною); 

–  визначення гіпотези норми права, що регулює прийняття кримінальних 

процесуальних рішень, під якою слід розуміти елемент норми права, що закріплює 

правову модель суспільних відносин, з настанням яких починає діяти правило 

поведінки, що регулює прийняття кримінальних процесуальних рішень; 
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– визначення диспозиції норми права, що регулює прийняття кримінальних 

процесуальних рішень, під якою слід розуміти елемент норми права, що 

безпосередньо закріплює правило поведінки, в якому визначаються права й 

обов’язки слідчого, прокурора та судді як суб’єктів правозастосовної діяльності та 

виконання якого має наслідком прийняття процесуального рішення; 

– визначення санкції норми права, що регулює прийняття кримінальних 

процесуальних рішень, під якою слід розуміти елемент норми права, що регулює 

прийняття кримінальних процесуальних рішень та за рахунок визначених заходів 

впливу утримує слідчого, прокурора та суддю від порушень законодавства під час 

правозастосовної діяльності з тим, щоб забезпечити дотримання положень як 

диспозиції, так і гіпотези такої норми; 

набуло подальшого розвитку:  

– наукові погляди, відповідно до яких процес прийняття кримінальних 

процесуальних рішень не включає етап виконання та контролю за виконанням 

прийнятого рішення; 

– обґрунтування того, що при прийнятті кримінальних процесуальних рішень 

можна здійснювати посилання винятково на практику ЄСПЛ, що має український 

переклад; 

– позиція, згідно з якою судом присяжних є винятково англо-американська 

модель залучення громадськості до відправлення правосуддя; 

– підхід, відповідно до якого серед принципів кримінального провадження не 

варто виокремлювати принципи окремих стадій чи інститутів;  

– положення, згідно з яким кримінальні процесуальні санкції можуть 

передбачати як негативні, так і позитивні наслідки. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що 

сформульовані в дисертації висновки та пропозиції можуть бути використані у: 

– науково-дослідній сфері – для подальших наукових досліджень питань 

прийняття кримінальних процесуальних рішень (акт впровадження Національної 

академії правових наук України від 9 квітня 2018 р.); 
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– правотворчій діяльності – для удосконалення правової регламентації 

прийняття кримінальних процесуальних рішень; 

– правозастосовній діяльності – для забезпечення єдності практики 

застосування норм чинного законодавства, що регулюють прийняття кримінальних 

процесуальних рішень (акт впровадження Одеського державного університету 

внутрішніх справ від 25 квітня 2018 р.); 

– навчальному процесі – для підготовки лекцій, навчальних програм, тестових 

завдань, відповідних розділів підручників, навчальних посібників і методичних 

рекомендацій із таких дисциплін: “Кримінальний процес”, “Теорія та практика 

обґрунтованості рішень у кримінальному провадженні”, “Теорія та практика 

кримінального судочинства”, “Забезпечення права на справедливий суд у 

кримінальному судочинстві”, “Забезпечення прав особи в кримінальному 

судочинстві” (акт впровадження Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого від 12 квітня 2018 р.). 

Апробація матеріалів дисертації. Основні результати наукового дослідження 

оприлюднені на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, 

а також на засіданні ради молодих учених, зокрема: Всеукраїнській науково-

практичній конференції “Актуальні проблеми кримінального права та процесу” 

(м. Кривий Ріг, 12 червня 2015 р.), Міжнародній науково-практичній конференції 

“Становлення громадянського суспільства в Україні: нормативно-правове 

підґрунтя” (м. Дніпро, 4-5 травня 2018 р.), Міжнародній науково-практичній 

конференції “Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в 

умовах європейської інтеграції” (м. Одеса, 18 травня 2018 р.), Раді молодих учених 

Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності ім. 

акад. В. В. Сташиса НАПрН України (м. Харків, 4 грудня 2017 р.). 

Структура та обсяг дисертації зумовлені метою та завданнями дослідження. 

Дисертація складається зі вступу, 3 розділів, що містять 7 підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертації становить 242 

сторінки, з них основний текст – 202 сторінки, список використаних джерел (211 

найменувань) – 21 сторінка, додатків (4) на 8 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

СУТНІСТЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ 

КРИМІНАЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ РІШЕНЬ 

 

1.1 Поняття, система і функціональне призначення кримінальних 

процесуальних рішень 

 

Рішення у кримінальному процесі відіграють одну з ключових ролей. Вони 

розкривають зміст як окремих процесуальних дій (стадій, етапів) у межах  

кримінального провадження, так і його перебіг загалом, при цьому являючись 

одночасно причиною, наслідком та результатом процесуальної діяльності в 

кримінальному судочинстві. Не менш важливими є рішення й для виконання 

завдань нашого дослідження. Зокрема, вони є об’єктом правового регулювання 

прийняття КПР.  

Загалом КПР у найбільш загальному їх розумінні є результатом 

правозастосовної діяльності уповноважених на те суб’єктів із метою виконання 

завдань кримінального провадження, що можуть як мати зовнішній вияв 

правозастосовного акта-документа, так й бути процесуальною дією без 

документального оформлення. І для виконання завдань нашого дослідження ми 

зосередимо увагу лише на аналізі процесуальних актів-документів із тим, щоб 

навести його основні ознаки й надати визначення, з’ясувати їх систему та 

проаналізувати функціональне призначення з точку зору цінності їх правового 

врегулювання для забезпечення прав і законних інтересів суб’єктів кримінального 

процесу. 

Власне, під кримінальним процесуальним документом, як стверджує 

Н. В. Глинська, розуміється специфічний матеріальний об’єкт, в якому в 

письмовому вигляді відповідно до вимог процесуального закону зафіксована 

інформація щодо ходу, змісту та результатів діяльності суб’єктів кримінального 

провадження, а також ухвалені під час такої діяльності процесуальні рішення [32, 

с. 34]. Таким чином, документ – це зовнішня форма процесуального рішення, яка є 
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хоча і важливою, але не єдиною його рисою. Отже, розглянемо детально ознаки 

КПР. 

У науковій літературі цьому питанню присвячено досить багато уваги. Проте 

загалом фахівці з кримінального процесу погоджуються з такими рисами КПР: по-

перше, рішення виносяться тільки уповноваженими на те суб’єктами у межах їх 

компетенції; по-друге, у них висловлюють владне веління, тобто вони 

підтверджують, змінюють або припиняють кримінальні процесуальні відносини, 

підтверджують наявність або встановлюють відсутність матеріально-правових 

відносин; по-третє, приймаються в установленому порядку і виражаються у 

визначеній законом формі [201, с. 60; 32, с. 39-41; 204, с. 104].  

У цілому, на нашу думку, такі риси є характерними для КПР. Однак, провівши 

поглиблений аналіз наукової літератури з указаного питання, ми можемо 

виокремити, окрім зазначених, й інші ознаки процесуальних рішень у 

кримінальному судочинстві. Зокрема, такими рисами є:  

1) КПР являють собою індивідуальний правозастосовний акт. Вони 

розраховані на врегулювання певної процесуальної ситуації шляхом застосування 

норм права й мають ситуативний характер. Завданням такого правозастосування є 

вирішення конкретного випадку невідповідності фактичних суспільних відносин 

правилам поведінки, що визначені у кримінальних процесуальних нормах;  

2) процесуальні рішення є формою діяльності слідчого, прокурора, судів та 

присяжних. Як уже зазначалося, виконання завдань кримінального провадження 

можуть як мати зовнішній прояв правозастосовного акта-документа, так й бути 

процесуальною дією без документального оформлення. Власне, процесуальна дія, як 

зазначали В. С. Зеленецький та Л. М. Лобойко, є теж процесуальним актом, проте 

латентним (не явним). Він немає спеціальної процесуальної форми рішення, а їх 

прийняття (наявність) презюмується у зв’язку з виконаними на їх основі конкретних 

процесуальних дій [58, с. 336].  

Проте як КПР, так і дії є формою діяльності уповноважених на те суб’єктів 

кримінального провадження. Однак у першому випадку така діяльність має чітко 

визначену законодавством форму. За допомогою процесуальних рішень відповідний 
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суб’єкт правозастосування має можливість реалізувати свої повноваження шляхом 

волевиявлення управлінського характеру та втілити у життя власний розсуд. У 

цьому плані проявляється владно-розпорядчий характер процесуальних рішень, 

який дістає прояв у тому, що в прийнятих актах не лише реалізуються владні 

повноваження суб’єктів, що ведуть процес, а й містяться певні вказівки, владні 

розпорядження, що детермінують поведінку інших учасників процесу [32, с. 40]. 

Більше того, як стверджує Д. О. Солодов, процесуальне рішення є певним 

етапом реалізації покладеної законом на правозастосувача процесуальної функції, 

що відіграє роль одного з основних і необхідних елементів руху кримінального 

провадження [182, с. 9]; 

3) мають чітко визначене коло суб’єктів прийняття. Відповідно до ст. 110 

КПК України процесуальними рішеннями є всі рішення органів досудового 

розслідування, прокурора, слідчого судді, суду. Звідси можна зробити висновок, що 

суб’єктами, що уповноважені приймати КПР, є слідчий, прокурор, суддя та 

присяжний. Натомість, процесуальна діяльність решти учасників процесу 

(підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників та законних представників тощо) за 

своїм правореалізуючим характером не підпадає під ознаки правозастосовної 

діяльності [32, с. 39-40]. 

4) відіграють роль юридичного факту. КПР, як стверджує П. А. Лупинська, 

висловлюють владне веління, тобто підтверджують, змінюють або припиняють 

кримінальні процесуальні відносини, а також підтверджують наявність або 

встановлюють відсутність матеріально-правових відносин [201, с. 60]. У цьому, 

власне, і проявляється владно-розпорядчий характер процесуальних рішень – у 

прийнятих актах не лише реалізуються владні повноваження суб’єктів, що ведуть 

процес, а й містяться певні вказівки, владні розпорядження, що детермінують 

поведінку інших учасників процесу [32, с. 40]. 

5) має визначену законом процесуальну форму. КПР можуть бути оформленні у 

вигляді постанови, ухвали, вироку, обвинувального акта чи вердикту присяжних. 

Остання форма рішення є, хоча і не властивою для вітчизняного кримінального 

процесу, проте вона представляє собою повноцінне процесуальне рішення (більш 
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докладно у підрозділі 1.3). Окрім того, у законодавстві встановлено не лише певну 

форму рішень, а й чітко визначений порядок їх прийняття; 

6) мають обов’язкову силу. У цьому, як стверджує Н. В. Глинська, проявляється 

їх загальнообов’язковий характер. Він дістає прояв в обов’язковості приписів 

рішення для виконання усіма фізичними і юридичними особами, яких вони 

стосуються. Причому обов’язковий характер зазначених актів поширюється не лише 

на індивідуально-визначених адресатів. Названі рішення мають обов’язкове 

значення для всіх органів, що забезпечують їх виконання, а також для інших 

установ, підприємств, організацій і осіб, діяльність яких якоюсь мірою пов’язана з 

ними. Крім того, відповідні рішення обов’язкові й для самих правозастосовних 

органів, які повинні дотримуватися своїх власних актів та враховувати свою 

попередню практику в перебігу кримінального провадження [32, с. 40]. 

Обов’язкова сила процесуальних рішень допомагає проявити їх спонукальний, 

ініціюючий характер. Адже саме за рахунок цього вони можуть спонукати 

відповідних фізичних або юридичних осіб до здійснення певних юридично 

значущих дій або до утримання від їх здійснення [32, с. 41]; 

7) спрямовані на вирішення завдань кримінального провадження. КПР 

приймаються для виконання процесуальних завдань різного рівня. Одні мають 

тактичний характер і покликані впоратись із завданнями невеликого масштабу 

(ухвала на проведення обшук, відвід часника провадження тощо). Інші ж вирішують 

питання притягнення до кримінальної відповідальності загалом і можуть вважитися 

стратегічними (вирок суду). Проте всі вони так чи інакше спрямовані на виконання 

завдань кримінального провадження й доповнюють одне одного в цій діяльності. 

Зрештою, у цьому і проявляється їх правовий характер – містять відповіді на 

правові запитання, що виникають під час кримінального провадження. Саме ця риса 

і відрізняє їх від інших видів процесуальних актів, що складаються у сфері 

кримінального судочинства, – від протоколів. Останні покликані засвідчити хід і 

результати провадження процесуальних дій органів, що ведуть кримінальний процес 

[32, с. 39]; 
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8) приймається як результат дослідження процесуальної інформації. КПР 

являють собою певний підсумок роботи з інформацією, що має значення для 

кримінального провадження. У цьому проявляється їх пізнавально-посвідчувальний 

характер. Вони виражають не лише певний рівень пізнання тих чи інших обставин 

конкретного провадження на момент його ухвалення, а й фіксують у своєму змісті 

результати досягнутого рівня пізнання [32, с. 41]. 

Таким чином, підсумовуючи викладене, можна навести таке визначення КПР. 

Під такими рішеннями слід розуміти індивідуальний правозастосовний акт-

документ як форму діяльності уповноважених на те суб’єктів із виконання завдань 

кримінального судочинства, що приймається як результат дослідження певної 

процесуальної інформації у перебігу кримінального провадження та втілений у 

визначену законом процесуальну форму, відіграючи при цьому роль юридичного 

факту, виконання якого забезпечується державою. 

Далі перейдемо до з’ясування системи КПР. Власне, слово “система” означає 

певний порядок, зумовлений правильним, планомірним розташуванням і 

взаємозв’язком частин чого-небудь, що функціонують [23, с. 1320; 62, с. 430]. У 

загальній теорії систем указане поняття визначають як відмежовану від зовнішнього 

середовища сукупність взаємозв’язаних частин (компонентів), що володіє якісно 

вищими та складнішими властивостями порівняно із сумою властивостей її частин й 

характеризується певним складом (набором) компонентів і певним способом їх 

взаємодії [50, с. 10]. Звідси можна зробити висновок, що систему КПР варто 

визначати, виходячи зі складу такої системи, внутрішніх зв’язків між її елементами 

та характеру функціонування як цілісної одиниці. 

Першою характеристикою системи є її склад. Він являє собою певний набір 

компонентів, частин, елементів. Власне кажучи, від складу, внутрішньої суті 

частини залежить природа цілого. Таким чином, набір компонентів системи є 

змістовною властивістю останньої [50, с. 10]. Елементами системи КПР є усі 

процесуальні рішення, що приймаються у перебігу кримінального провадження. 

Вони відіграють роль “будівельного матеріалу” для системи та визначають її 

функціональне спрямування шляхом привнесення у систему власних характеристик. 
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Однак не варто ототожнювати функцію системи з простою сумою характеристик її 

елементів. Система являє собою дещо більше, що проявляється у її інтегративності. 

Така якість системи, як стверджує І. М. Дудник, означає наявність таких її 

властивостей, які, з одного боку, не притаманні повною мірою жодному з її 

елементів, а з другого – не зводяться до простої суми властивостей її елементів. 

Вони є якісно вищими й більш складними за таку суму [50, с. 16]. Інтегративна 

властивість системи КПР проявляє себе через можливість здійснювати повноцінний 

регулятивний вплив на процесуальні відносини з тим, щоб виконати завдання 

кримінального судочинства. Окремі процесуальні рішення, хоча і спрямовані на 

унормування відносин між учасниками кримінального процесу, проте лише 

ситуативно й на певному етапі провадження, на відміну від системи, що націлена на 

увесь процес. 

Поява таких властивостей системи зумовлена цілою низкою обставин. По-

перше, вона є результатом “об’єднання” спільних функцій і властивостей КПР. Вони 

доповнюють одна одну й справляють значно більший регулятивний ефект, ніж 

поодинці. По-друге, нівелюванням окремих “негативних” властивостей елементів, 

що перешкоджають нормальній діяльності системи (наприклад, скасування 

незаконних та (або) необґрунтованих рішень, їх зміна). По-третє, набуттям або 

посиленням окремими процесуальними рішеннями певних функцій, що викликані 

потребами системи (наприклад, введення інституту слідчого судді, що доповнив 

регулятивний вплив процесуальних рішень на етапі розслідування). По-четверте, 

неповною впорядкованістю взаємодії елементів та внутрішньосистемною 

спеціалізацією їх функцій (наприклад, можливість застосування аналогії при 

прийнятті рішень) [50, с. 16]. 

Окрім того, для елементів системи є характерним певний порядок їх 

розташування. Місце тієї чи іншої частинки у середині системи не є випадковим. 

Воно визначається, виходячи з функціонального спрямування такого елемента й 

зв’язків з іншими, такими ж, як він частинами цілого. У системі КПР розташування 

кожної з її складових зумовлене: по-перше, регулятивним впливом на кримінальні 

процесуальні відносини, що проявляє функцію такого елемента (чим ефективніший 
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регулятивний вплив на відносини, тим важливіше місце такого рішення у системі); 

по-друге, внутрішньосистемними зв’язками з іншими процесуальними рішеннями – 

як результат їх кооперації та взаємодії у виконанні завдань кримінального процесу 

(як функції системи загалом). 

Ще однією характеристикою системи є її внутрішні зв’язки між окремими 

процесуальними рішеннями. Зв’язки між компонентами системи завжди є суттєвими 

та органічними. Це означає, що ці зв’язки є проявом внутрішньої функціональної 

суті складових елементів та відображують зміст і цільову спрямованість розвитку 

системи в цілому. Внаслідок цього зміна одного з компонентів викликає певні зміни 

в усіх інших елементів чи навіть системі загалом. Наявність такої тісної взаємодії, 

органічного взаємозв’язку компонентів є причиною того, що в різноманітних 

процесах, у взаємодії із середовищем система виступає як єдине, цілісне утворення 

[50, с. 9]. 

Більшість зв’язків у системі є виразом внутрішньої суті окремих КПР. Зокрема, 

як властивості, так і функції окремих рішень у середині системи є відображенням їх 

внутрішньої суті, де властивості визначають їх основні функції. І саме для реалізації 

таких процесуальних функцій формуються внутрішньосистемні зв’язки між 

рішеннями.   

У системі КПР внутрішні зв’язки між елементами можна побачити як по 

горизонталі, так і по вертикалі. Горизонтальні зв’язки між процесуальними 

рішеннями проявляються у їх координації. Координація – це, як стверджує 

І. М. Дудник, певна узгодженість, “підігнаність” компонентів цілого один до одного, 

той особливий характер їх взаємної залежності, що забезпечує динамічну рівновагу 

системи [50, с. 17]. Така координація рішень проявляє себе на різних етапах 

кримінального провадження. Зокрема, під час розслідування приймаються певні 

“тактичні” рішення щодо проведення окремих процесуальних дій зі збирання 

необхідної інформації. Далі, така інформація узагальнюється і систематизується у 

вигляді обвинувального акта, що спрямовується до суду, де вироком вирішується 

справа загалом. На кожному з етапів провадження проявляється кооперація 

вказаних процесуальних рішень, де одні випливають з інших та доповнюють одне 
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одного. У цьому плані будь-яке кримінальне процесуальне рішення є одночасно і 

причиною, і наслідком, де одні рішення породжують інші, функціонування яких, у 

свою чергу, певним чином зумовлює їх прийняття. 

Вертикальні зв’язки в середині структури проявляються у субординації КПР. 

Субординація означає підпорядкованість і підлеглість, що вказують на особливе 

місце та неоднакове значення кожного з елементів системи. Одні елементи 

відіграють важливу, навіть визначальну, роль в системі, інші – меншу, іноді 

другорядну [50, с. 17]. Субординацію процесуальних рішень можна наглядно 

побачити на прикладі перегляду рішень, де одні рішення можуть скасовувати, інші – 

змінювати.  

Не менш важливою особливістю системи є специфічність її взаємодії із 

зовнішнім середовищем, під яким потрібно розуміти відмежовані від системи 

об’єкти та явища, з якими така система певним чином взаємодіє [50, с. 17]. Таку 

взаємодію системи КПР можна побачити, якщо проаналізувати її місце серед 

елементів предмета правового регулювання у кримінальному процесі (більш 

докладно див. у підрозділі 1.2). Зокрема, процесуальні рішення є способом реалізації 

прав, свобод та законних інтересі учасників кримінального провадження, що 

відіграють роль як причини, так і наслідку процесуальних відносин з приводу 

виконання чи утримання від виконання певних процесуальних дій. 

Характер та спосіб взаємодії елементів зумовлює внутрішню організацію 

системи, тобто наявність певної впорядкованості її елементів. Кожна конкретна 

система має свою специфічну організацію, що ускладнюється відповідно до 

підвищення рівня диференційованості системи [50, с. 17]. Організація системи КПР 

являє собою певний порядок, процес і результат упорядкування та взаємодії 

окремих процесуальних рішень з тим, щоб виконати завдання кримінального 

процесу. 

І, нарешті, третьою характеристикою системи КПР є її функціонування як 

цілісної одиниці. Функція системи являє собою результат взаємодії її елементів, 

виконання якої (функції) не властиве жодному з її складових, а досягається як 

“кумулятивний” ефект. Визначальним тут є як склад системи (види процесуальних 
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рішень), так і їх зв’язки між собою (координаційні та субординаційні зв’язки). 

Функціональна спрямованість системи КПР полягає у виконанні завдань 

кримінального судочинства з тим, щоб забезпечити захист прав, свобод та законних 

інтересів учасників процесу у перебігу кримінального провадження. 

Отже, під системою КПР слід розуміти відносно відокремлену сукупність КПР, 

які перебувають у постійній взаємодії та взаємозв’язку між собою, володіє новими 

(якісно вищими), непритаманними жодному з її елементів, рисами, що дозволяють 

їй ефективно забезпечувати захист прав, свобод та законних інтересів учасників 

кримінального судочинства. 

На завершення слід розглянути питання функціонального призначення КПР з 

точку зору цінності їх правового спрямування для забезпечення прав і законних 

інтересів суб’єктів кримінального процесу. Вони поруч з процесуальними діями 

відіграють роль інструмента, за допомогою якого і забезпечуються згадувані права 

та інтереси. Однак рішення у цьому плані мають певні переваги порівняно з іншими 

процесуальними інструментами. По-перше, вони завжди відповідають на правові 

запитання, що виникли у перебігу кримінального провадження. Більше того, у 

процесуальних рішеннях за допомогою аналогії можуть отримати правове 

врегулювання процесуальні відносини, що хоча і входять до предмета правового 

регулювання у кримінальному процесі, проте не знайшли такого визначення у 

законодавстві. Натомість, такого не можуть зробити інші види процесуальних актів 

– протоколи. Вони покликані засвідчити хід і результати провадження 

процесуальних дій органів, що ведуть кримінальний процес [32, с. 39]. 

По-друге, процесуальні рішення завжди мають визначену законом форму 

правозастосовного акта-документа й чіткий перелік вимог до їх форми та змісту, що 

забезпечує можливість бути ефективно оскарженими у разі їх порушення. На 

відміну від них, процесуальні акти-дії не мають документального оформлення, а 

тому передбачають оскарження не самого рішення, а безпосередньо результатів їх 

проведення. Це означає, що можливе правопорушення (через незаконність та (або) 

необґрунтованість процесуальних дій) не попереджається, а відбувається 
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відновлення уже порушених прав та законних інтересів учасників кримінального 

провадження. що забезпечує можливість їх ефективного оскарження та перегляду. 

По-третє, процесуальні рішення є обов’язковими до виконання, що робить їх 

ефективним регулятором процесуальних відносин. Їх виконання гарантується 

державним примусом і не залежить від волі учасників кримінального провадження. 

Більше того, деякі процесуальні рішення володіють  преюдиційною силою, що 

означає їх стабільність та можливість захищати права та свободи учасників 

кримінального провадження по його завершенню. 

По-четверте, прийняття рішення є одночасно як правом уповноважених на те 

суб’єктів, так і їх обов’язком виконати покладені на них повноваження із захисту 

прав та законних інтересів учасників кримінального провадження. Це являє собою 

певну гарантію того, що процесуальні рішення будуть прийняті та виконають 

функцію регулятора суспільних відносин у кримінальному судочинстві. 

По-п’яте, визначення у законодавстві колегіального прийняття певних КПР Це 

слугує ще одним запобіжником від порушення прав та свобод учасників 

провадження, адже зменшує імовірність того, що рішення будуть неефективні в 

наслідок поспішності чи необдуманості їх прийняття. 

По-шосте, процесуальні рішення функціонують у взаємодії один з одним як 

добре налагоджений механізм в середині системи КПР. Будь-яке процесуальне 

рішення є “гвинтиком” указаної системи, що допомагає йому захищати права та 

законні інтереси учасників кримінального судочинства не лише на певному етапі 

провадження, а й у перебігу всього кримінального процесу. 

Таким чином, підсумовуючи викладене, КПР можна назвати одним із найбільш 

ефективних інструментів захисту прав та законних інтересів учасників 

кримінального судочинства, в чому і проявляється цінність їх функціонування. 

 

1.2 Прийняття рішень як елемент предмета правового регулювання у 

кримінальному процесі 
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Як стверджує В. Є. Тарасенко, предметом дослідження є певні закономірності 

об’єктивної дійсності з числа тих, що включає об’єкт дослідження у цілому. У 

формулюванні відповідного предмету науки роз’яснюється у якому аспекті, з якого 

боку відображається об’єкт вивчення, тобто предмет пізнання являє собою 

сукупність закономірностей, властивостей, зв’язків та відношень, що 

виокремлюються з об’єкту пізнання та визначаються рамки, в яких вивчається той 

чи інший об’єкт [191, с . 302-303]. 

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 із тим, як стверджує Т. О. Лоскутов, на 

сучасному етапі розвитку процесуальної теорії справедливо висловлюється думка 

про зміну доктрини предмета кримінального процесуального регулювання. Це 

зумовлено зміною методологічного підходу щодо наукового дослідження 

кримінальних процесуальних явищ. У зв’язку з переглядом правових цінностей у 

суспільстві висловлюється позиція, що предметом правового регулювання у 

кримінальному процесі мають бути права людини [96, с. 338]. 

Таким чином, поняття предмета правового регулювання у кримінальному 

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

інтереси людини; 2) кримінальні процесуальні відносини; 3) кримінальна 

процесуальна діяльність. А його структуру складають такі елементи як генеральні 

(загальні) права; процесуальний статус учасників кримінального провадження; 

порядок кримінального провадження (кримінальної процесуальної діяльності). 

Кримінальні процесуальні відносини також можуть розглядатися як окремий 

елемент структури предмета правового регулювання [96, с. 39-40, 342]. Для кращого 

розуміння слід розглянути кожний із зазначених елементів більш детально. 

Так, почнемо із  генеральних (загальних) прав людини. Вони характерні усім 

людям незалежно від того, чи є вони учасниками кримінального провадження або 

ні. Основними джерелами, що їх закріплюють, є Конституція України, Конвенція 

про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) тощо. Як 
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стверджує Т. О. Лоскутов, юридичний і фактичний зміст кримінальних 

процесуальних відносин є другорядним щодо загальних прав людини, тому останні 

заслуговують на назву “генеральні права”. Їх структура зумовлює структуру 

кримінальних процесуальних відносин та кримінальної процесуальної діяльності. 

Отже, генеральні права є основним елементом предмета правового регулювання у 

кримінальному процесі та визначають його структуру [96, с. 251]. 

Далі перейдемо до процесуального статусу учасників кримінального 

провадження. Цей статус, у свою чергу, складається із кримінальних процесуальних 

прав, обов’язків, свобод та законних інтересів останніх, що мають визначати не 

лише кримінальні, а й конституційні та природні (конвенційні) права людини. 

Останні трансформовані з двох діалектично протилежних потреб людини: 

справедливості (свободи) і безпеки (порядку). Законні інтереси учасників 

кримінального судочинства виступають гарантією задоволення потреби 

справедливості (свободи) та безпеки (порядку) під час кримінального провадження. 

Вони випливають із нормативів кримінального процесуального закону, положення 

яких прямо не дозволяють та не забороняють можливість задоволення людської 

потреби справедливості (свободи) та безпеки (порядку). Натомість, свободи є 

важливим доповненням прав і законних інтересів щодо окреслення феномену 

(категорії) “дозволеного” під час кримінального провадження. Вони можуть бути як 

частково визначеними (статті 18, 22 КПК України), так і не бути визначеними у 

кримінальному процесуальному законі взагалі, що допускає можливість вибору 

варіанту поведінки учасника кримінального процесу для задоволення власних 

потреб [96, с. 243-244]. 

Останнім елементом предмета правового регулювання у кримінальному 

процесі виступає порядок кримінального провадження, що складається із 

послідовності певних процесуальних дій, сукупність яких утворює кримінальну 

процесуальну діяльність. Її зміст та порядок здійснення слід визначати з 

урахуванням балансу кримінальних, конституційних та природних (конвенційних) 

прав людини [96, с. 245]. Таким чином, генеральні (загальні) права людини слід 

визначити як основний елемент предмета правового регулювання у кримінальному 
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процесі, а процесуальний статус учасників та порядок кримінального провадження 

можна назвати похідними. 

З’ясувавши основні елементи предмета правового регулювання у 

кримінальному процесі, варто переходити до визначення місця прийняття КПР 

серед зазначених елементів. Однак перш ніж це зробити, доцільно детально 

розкрити значення поняття “процес прийняття рішень”. 

Власне, прийняття рішень відбувається у багатьох сферах суспільного життя. 

Багато науковців досліджують прийняття рішень у таких напрямах, як менеджмент, 

психологія, педагогіка та ін. На основі отриманих знань сформувалась наука під 

назвою “загальна теорія прийняття рішень”, метою якої є раціоналізувати 

зазначений процес. 

Одним із найбільш популярних напрямів цього дослідження є управління 

персоналом. Це пояснюється багатьма чинниками, серед яких найвагомішим є, на 

нашу думку, економічна складова. У питанні управління розроблено безліч моделей, 

підходів, концепцій та навіть шкіл, що пояснюють, як треба правильно приймати 

рішення, щоб досягти бажаного результату. Ми ж розглянемо лише деякі з них.  

Так, В. М. Колпаков, досліджуючи цю проблематику, виділяє чотири основні 

школи прийняття управлінських рішень (американську, німецьку, японську та 

російську). У своїй роботі науковець детально описує особливості кожної із цих 

шкіл й, порівнюючи їх, наводить такі спільні їх риси: по-перше, прийняття рішень – 

це процес, що являє собою певну послідовність взаємопов’язаних етапів; по-друге, 

на всіх етапах відбувається збір, обробка та оцінювання інформації; по-третє, на 

кожному етапі основними діями є з’ясування проблеми, збір інформації, виявлення 

альтернатив, визначення обмежень, критеріїв, оцінка альтернатив, прийняття 

рішення; по-четверте, процес прийняття рішень є системною діяльність осіб, що 

уповноважені на це, він підвладний законам управління, організації діяльності 

людей [71, с. 158-164]. 

У сучасній психології рішення та процес їх прийняття розглядають з огляду на 

їх роль та місце у системі цілеспрямованої свідомої діяльності людини. При цьому, 

як зазначає Н. В. Глинська, процес ухвалення рішення розглядається як складова 
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частина інтелектуальної діяльності людини, один з її етапів, поєднаний із 

визначенням завдань (цілей) діяльності, розробкою плану досягнення поставлених 

цілей, вибором засобів, тактичних операцій, що завершуються зіставленням 

отриманих результатів із вихідними даними [32, с. 28]. 

У військовій сфері прийняття рішення розглядаються як певний процес, що 

складається із низки окремих процедур, передбачає попереднє усвідомлення цілі та 

засобів дії, моделювання діяльності (виконання дії подумки) та її оцінка. Одним із 

факторів, що спрямовує процес, є вольова дія. Характерними рисами процесу є: 

вольовий характер, діалектичне усвідомлення взаємозв’язку цілі та  засобів, 

моделювання, аналіз та оцінка [49, с. 15-20]. 

У загальній теорії держави і права процес застосування норм права розглядають 

як правову форму діяльності уповноважених органів держави і посадових осіб у 

реалізації приписів норм права щодо конкретних життєвих випадків шляхом 

винесення індивідуально-конкретних рішень. Його основними рисами є: по-перше, 

це управлінська за своєю природою діяльність органів держави і посадових осіб у 

винесенні індивідуально-конкретних приписів, що містять не загальні правила 

поведінки, а мають адресатом конкретних суб’єктів; по-друге, здійснюється 

спеціальними суб’єктами, наділеними державно-владними повноваженнями, які 

діють у публічних інтересах; по-третє, здійснюється зазначеними суб’єктами в 

“чужому інтересі”, порядку і процесуальних формах, установлених законодавством; 

по-четверте, являє собою процес, що складається з послідовних стадій; по-п’яте, 

завершується правозастосовна діяльність винесенням індивідуального юридичного 

рішення у формі акта застосування норми права, обов’язковість до виконання якого 

забезпечується примусовою силою держави [205, с. 408-409]. 

Якщо розглядати прийняття рішень у контексті процесуальної діяльності 

слідчого, то під ним можна розуміти, як зазначає С. В. Страхова, вид розумової 

(інтелектуальної) діяльності й вольовий акт (дію) слідчого з вибору обґрунтованих 

(оптимальних) варіантів вирішення проблемних слідчих ситуацій: організаційних, 

плануючих, тактичних, процесуальних тощо – з метою формування системи даних, 
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що дають можливість установити особу винного й розкрити механізм злочинного 

діяння [188, с. 183-184].  

На думку О. Є. Кондратьєвої прийняття рішень – це специфічний, принципово 

важливий процес діяльності із розслідування злочинів, спрямований на вибір 

найкращої операції і варіанту її реалізації, що є формою інтелектуальної діяльності 

людини, яка сприяє або закріпленню виявлених доказів, або збиранню нових [73, с. 

13-14]. 

Як стверджує А. Б. Ломідзе, прийняття рішення являє собою один з етапів у 

розвитку цілеспрямованої діяльності із виконання завдань судочинства. 

Необхідність прийняття рішення зумовлена потребою у досягненні позитивного 

результату, що формулюється у вигляді мети. Його сутність полягає у виборі мети 

та адекватних засобів для її досягнення. Він є центральним процесом переробки 

інформації. І, власне, “прийняття рішення” є процесом, а безпосередньо “рішення” – 

результатом, кінцевим продуктом цього процесу [93, с. 10-13]. 

Застосування кримінальних процесуальних норм, на думку Т. В. Шушанової, є 

законодавчо врегульованою процесуальною діяльністю суддів, прокурорів, слідчих і 

керівників слідчих органів, дізнавачів і начальників органів і підрозділів дізнання, а 

також уповноважених державою осіб недержавних утворень, які є учасниками 

кримінального судочинства щодо реалізації змісту таких норм, через що при цьому 

формуються кримінально-процесуальні відносини, здійснюваною в установленій 

законом кримінальній процесуальній формі з дотриманням законності, 

обґрунтованості, вмотивованості та справедливості прийнятих процесуальних 

рішень і спрямованою на забезпечення безпеки держави, захист прав, свобод і 

законних інтересів його співгромадян, виконання призначення кримінального 

судочинства [210, с. 10]. 

Проаналізувавши наведені підходи до розуміння процесу прийняття рішень, 

слід перейти до визначення поняття “прийняття КПР”, і почати це слід із наведення 

його найбільш характерних рис. Серед таких ознак можна назвати, такі з них: 

1) це законодавчо врегульована діяльність із застосування кримінальних 

процесуальних норм. Процес застосування кримінальних процесуальних норм являє 
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собою правову форму діяльності слідчих, прокурорів та суддів у реалізації правил 

поведінки, що закріплені в указаних нормах права, відносно конкретних життєвих 

випадків у межах кримінального провадження шляхом винесення відповідних 

процесуальних рішень. Правозастосовний процес спрямований на вирішення 

індивідуально конкретних ситуацій невідповідності фактичних суспільних відносин 

правилам поведінки, що визначені у кримінальних процесуальних нормах. Його 

завданням є настання конкретних правових наслідків для учасників кримінального 

провадження (суб’єктивних прав, обов’язків, відповідальності) 

Така діяльність чітко врегульована положеннями кримінального 

процесуального права, а якщо положення законодавства не регулюють або 

неоднозначно регулюють питання прийняття рішень у кримінальному провадженні, 

то застосовуються загальні засади кримінального провадження (ст. 9 КПК України); 

2) здійснюється уповноваженою на те посадовою особою  одноособово чи 

колегіально. Вказаний процес уповноважені здійснювати слідчі, прокурори та судді. 

Залежно від виду процесуального рішення у законі передбачена можливість його 

приймати одноособово чи колегіально. Так, наприклад, постанова слідчого чи 

прокурора, як правило, приймається одноособово, натомість, рішення суду 

присяжних приймається винятково колегією із професійних суддів та присяжних. 

Власне, повноваження у зазначених суб’єктів прийняття рішень виникають у 

перебігу кримінального провадження і закінчуються із його завершенням; 

3) є інформаційним процесом судово-слідчого пізнання. Він полягає в 

одержанні, зберіганні та використанні інформації. Усі вказані види інформаційної 

діяльності повинні відповідати вимогам чинного законодавства, що стосуються 

доказування. Таку роботу з інформацією можна розділити на два етапи. Перший 

передбачає діяльність з інформацією на етапі досудового розслідування, другий – у 

суді. На кожному з етапів є певні особливості роботи зі збирання, зберігання та 

використання інформації, що визначені чинним законодавством; 

4) цілеспрямована свідома діяльність людини. Ця ознака характеризує 

суб’єктивний аспект правозастосовної діяльності. Це означає, що розглядаючи 

процес прийняття рішень у кримінальному судочинстві, не слід забувати про 
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інтелектуальну складову вказаної діяльності. Вона являє собою процес мислення 

слідчого, прокурора, судді та відображає їх творчий характер.  

Власне кажучи, прийняття КПР спрямоване на досягнення певного позитивного 

результату, оформленого у вигляді цілі, для досягнення якої розробляється певний 

план процесуальних дій, де ставляться конкретні завдання та обираються засоби для 

їх виконання. Увесь вказаний процес опосередкований інтелектуальною діяльністю 

суб’єктів правозастосування, адже саме вони визначають, як досягти поставлених 

цілей та виконати завдання. Знаючи кінцевий результат, вони обирають як, коли та 

якими засобами треба діяти, визначають пропорційність застосування обмежень 

права і свобод учасників кримінального провадження, тлумачать положення 

законодавства використовуючи власний розсуд тощо. Усе це потребує 

індивідуального підходу слідчих, прокурорів та суддів до кожного з питань 

упродовж усього кримінального провадження, на вирішення яких необхідно 

прийняти процесуальне рішення; 

5) є процесом, що складається з кількох послідовних стадій. Якщо звернути 

увагу на етимологію слова “процес”, то можна побачити, що воно означає: 

послідовну закономірну зміну станів або явищ; хід розвитку чого-небудь; 

сукупність послідовних дій, засобів, спрямованих на досягнення певного результату 

[23, с. 1179; 62, с. 385]. Таким чином, процес прийняття рішень можна розглядати як 

сукупність послідовних дій, спрямованих на досягнення певного результату у 

вигляді процесуального рішення. Власне, правозастосовна діяльність у сфері 

кримінального судочинства є процесом, що відбувається поступово, переходячи від 

вирішення одних питань до інших. Попри це розподіл на стадії є умовним, усі етапи 

взаємопов’язані, й у будь-який час правозастосувач може повернутися на 

попередню стадію у випадку необхідності; 

6) є одним з елементів (етапів) діяльності з досягнення мети кримінального 

судочинства. У цьому аспекті важливо зрозуміти взаємодію таких понять, як мета і 

завдання. На думку І. І. Котюка, співвідношення між цими двома поняттями має 

діалектичний характер. Тобто мета досягається через розв’язання конкретних 

завдань, але з її досягненням вона припиняє своє функціонування як мета й стає 
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засобом досягнення мети вищого ступеня узагальненості, де виступає як одне із 

завдань, спрямованих на її досягнення [80, с. 16-17]. Таким чином,  КПР 

приймаються для виконання завдань кримінального судочинства, які, у свою чергу, 

визначають шлях досягнення мети кримінального судочинства; 

7) завершальним результатом є КПР. Воно оформлене як правозастосовний 

акт-документ, що відповідає вимогам законності, обґрунтованості та 

вмотивованості. Воно відіграє роль юридичного факту, тобто має наслідком 

створення, зміну або припинення кримінальних процесуальних відносин. 

Підсумовуючи викладене, можна навести таке визначення прийняття КПР. Це 

законодавчо врегульована свідома та цілеспрямована процесуальна діяльність 

слідчого, прокурора та судді із застосування кримінальних процесуальних норм, що 

являє собою інформаційний процес судово-слідчого пізнання і завершується 

прийняттям правозастосовного акта-документа з метою виконання завдань 

кримінального судочинства. 

Далі варто перейти до розгляду етапів прийняття рішень. При цьому необхідно 

зазначити, що в науці кримінального процесу немає єдиного розуміння “процесу 

прийняття рішення”. Зрештою, можна говорити про існування щонайменше двох 

підходів до його розуміння. Перший підхід передбачає, що прийняття рішення 

завершується вибором дії, яка спрямована на усунення проблеми та її оформлення 

як акт-документ. Такий підхід має назву вузького. Другий підхід називають 

розширеним розумінням процесу прийняття рішення. Він охоплює не лише 

безпосередньо прийняття рішення, а й передбачає його реалізацію та аналіз 

наслідків виконання. 

Представниками першого підходу є В. Г. Пожар, П. А. Лупинська, 

В. І. Чорнобук та ін. Зокрема, В. Г. Пожар виокремлює такі елементи механізму 

прийняття рішень в кримінальному судочинстві: 1) встановлення фактичних 

обставин справи у передбаченому законом порядку та формі; 2) встановлення 

нормативної основи справи, тобто з’ясування правового значення фактичних 

обставин справи і встановлення відповідних правових підстав для прийняття 

процесуального рішення; 3) застосування конкретних процесуальних норм до 
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встановлених фактичних обставин справи, що полягає у виборі рішення, його 

формулюванні та процесуальному оформленні [131, с. 2]. 

У свою чергу, П. А. Лупинська наполягала на тому, що рішення в 

кримінальному процесі приймаються в два етапи: 1) збирання та оцінка інформації, 

що дозволяє дійти висновку про наявність чи відсутність певних обставин та ознак, 

необхідних для прийняття рішення (інформаційний етап); 2) зібрана інформація 

співвідноситься з правовими умовами прийняття рішень та цілями, які треба 

досягнути таким рішенням; після цього приймається рішення з конкретного 

правового питання [99, с. 37-38]. 

Серед етапів прийняття рішень у порядку судового контролю В. І. Чорнобук 

виділяє: 1) збір та оцінку інформації, що приводить до висновку про наявність чи 

відсутність обставин і ознак, необхідних для прийняття рішення;  2) прийняття 

рішення на підставі внутрішнього переконання та отриманої інформації [208, с. 8]. 

Не погоджується із вищезазначеними науковцями В. К. Ашуров. На його 

думку,  звужений підхід до розумінням процесу прийняття рішення не враховує  

важливого етапу реалізацію прийнятих рішень та контроль їх виконання. Науковець 

пояснює свою позицію тим, що застосування кримінальних процесуальних норм у 

кінцевому результаті передбачає втілення у життя правових приписів, що знаходять 

свою матеріалізацію у виникненні нових кримінальних процесуальних відносин чи в 

зміні (припиненні) тих, що вже існують. Виключення із правозастосовного процесу 

контрольно-виконавчої стадії перетворює правозастосування в абсурд, оскільки 

“зводить до нуля” усі намагання правозастосувача [3, с. 42-45]. Отже, В. К. Ашуров 

виокремлює чотири стадії правозастосування: 1) установлення фактичних обставин 

справи; 2) вибір правової норми та її тлумачення; 3) прийняття правозастосовного 

акта та 4) контрольно-виконавча стадія [3, с. 46].  Такої ж думки дотримуються й 

опитані нами судді та слідчі працівники органів національної поліції України, 

зокрема 81 % опитаних відзначили, що етап контролю та перевірки виконання КПР 

входить у процес прийняття процесуальних рішень1. 

                                                           
1 Див. додаток № 1. 



38 

 

У зв’язку із висловленим виникає запитання: якого підходу варто 

дотримуватися? Доводи В. К. Ашурова, безумовно, не позбавлені логіки, адже після 

прийняття рішення чи не найбільш важливим є його втілення у життя. Зрештою, чи 

можна вести мову про ефективність витрачених ресурсів правозастосувачем на 

прийняття рішення, якщо він і не планує контролювати перебіг його виконання? 

Проте ми вважаємо, що контрольно-виконавча стадія не є частиною процесу 

прийняття рішень у кримінальному судочинстві. Виконання рішення та контроль за 

його виконанням відбуваються вже після того, як рішення прийнято, тобто 

оформлено як офіційний акт-документ та (у випадку необхідності) погоджено з 

відповідними державними органами. 

Перш ніж перейти до питання етапів процесу прийняття рішень у 

кримінальному судочинстві, доцільно звернути увагу на те, що вихідним моментом 

вироблення рішення вважається виникнення ситуації, яка вимагає його прийняття. 

Наявність ситуації свідчить про невідповідність стану речей прогнозованому, відтак, 

виникає необхідність у застосуванні норм права з метою повернення суспільних 

відносин у правове русло. Власне, етап виникнення ситуації дещо виходить за рамки 

процесу прийняття рішення, оскільки розробка і прийняття рішення починається, по 

суті, тільки після виникнення ситуації. 

Проаналізувавши думки науковців, ми дійшли висновку, що серед основних 

етапів процесу прийняття КПР доцільно виділити три. Розглянемо їх сутність. 

Перший етап – з’ясування обставин справи. На цьому етапі особа, що приймає 

рішення, з’ясовує обставини справи шляхом сприйняття, аналізу та подальшого 

застосування початкової інформації. Найважливішим у роботі з інформацією є 

зменшення її надлишковості та перетворення на оптимальний формат. Це необхідно 

для усунення перевантаження інших етапів. Метою цієї стадії є формування у 

свідомості правозастосувача уявлення про стан речей на момент виникнення 

необхідності у прийнятті рішення, а також планування та реалізація процесуальних 

дій для отримання додаткової інформації та перевірки наявної. 

З’ясування обставин справи передбачає розпізнання ситуації, формування цілі 

та розробку алгоритму дій. Розпізнання ситуації – полягає у дослідженні ситуації із 
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метою виокремлення її найбільш характерних рис, на підставі яких робиться 

висновок про її схожість з іншими ситуаціями чи новизну (неповторність). У 

випадку схожості наявної ситуації із ситуаціями певного виду суб’єкт 

правозастосування використовує наявний у нього практичний досвід їх вирішення. 

А якщо ситуація є новою, правозастосувач виявляє та фіксує її основні характерні 

риси [171, с. 222].  

Процес розпізнання у загальному вигляді, як стверджує П. А. Лупинська, 

відбувається у кілька етапів: а) орієнтування у фактичних даних; б) виокремлення 

основних рис об’єкта; в) актуалізація (відтворення) у свідомості знайомих ознак 

еталону; г) виявлення їх відповідності (чи не відповідності) рисам об’єкта; д) 

усвідомлення відповідності між об’єктом та еталоном; є) висновок про належність 

об’єкта до певного класу [100, с. 25; 57, с. 257].  

Важливість розпізнання ситуації полягає у безпосередньому впливі на розробку 

плану подальших дій щодо прийняття КПР, адже, здійснюючи класифікацію 

ситуації, суб’єкт правозастосування визначає для себе напрям діяльності, що 

дозволить мінімізувати витрати часу, сил та засобів. 

Формування цілі. Цілі формуються на підставі висновків, зроблених із 

попереднього аналізу інформації. Подальша діяльність суб’єкта прийняття КПР 

спрямовується на досягнення поставлених цілей, тому, як доречно зауважує 

Р. Т. Гапріндашвілі, ціль має бути визначена якомога більш правильно, оскільки 

рішення, що базується на хибному уявленні про проблему, може не дати бажаного 

результату [30, с. 76]. Надалі, сформовані цілі розподіляються за пріоритетністю, що 

допомагає визначити першочерговість дій зі збору інформації та її перевірці. 

Розробку алгоритму дій зі збору даних та перевірки наявної інформації, що 

необхідні для досягнення визначених цілей (постановка завдань, вибір засобів і 

способів їх виконання), реалізація запланованих дій. На цій стадії суб’єкт прийняття 

рішень організовує процесуальну діяльність шляхом створення умов, необхідних 

для ефективної роботи учасників процесу [171, c. 223].  

Розробка алгоритму дій передбачає проведення розрахунків, організаційних 

заходів, розстановку сил із метою ефективного проведення процесуальних дій, 
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ураховуючи витрати часу, сил і засобів. Як правильно звертає увагу В. С. Нерсесянц, 

часто діяльність щодо збору та встановлення фактів виконують одні особи (органи), 

а рішення по справі приймають інші. У такому випадку є небезпека, що 

правозастосувач буде ставитись до своїх обов’язків формально [146, с. 427]. Саме 

тому безпосередня участь правозастосувача в мобілізації та розстановці сил є 

вельми важливою і, як стверджує І. І. Котюк, передбачає виконання таких дій, як: а) 

визначення кола і залучення учасників процесуальної дії, ознайомлення їх зі своїми 

правами і обов’язками та інформування про передбачену законом відповідальність; 

б) розподіл обов’язків; в) роз’яснення суті дій, їх мети, етапів і завдань, що 

вирішуються на кожному із цих етапів; г) контроль за виконанням [80, с. 22-23]. 

Далі правозастосувач переходить до реалізації запланованих дій. Процесуальні 

дії на цьому етапі проводяться за правилами кримінального процесуального 

доказування. У науці кримінального процесу є багато точок зору на те, що саме слід 

розуміти під процесуальним доказуванням. Проте загалом фахівці погоджуються з 

тим, що це передбачена законом діяльність уповноважених на те учасників 

кримінального провадження зі збирання, всебічної перевірки й оцінки доказів та їх 

процесуальних джерел, прийняття на цій основі певних процесуальних рішень із 

наведенням аргументів та мотивації [1, с. 23; 76, с. 17-18; 5, с. 25-26].  

Власне, сам процес доказування можна умовно розділити на два види 

діяльності: пізнавальну, що представлена у вигляді гносеологічних операцій, 

завдання яких є отримання нового знання про об’єкт (збирання фактичних даних для 

формування позиції суб’єкта), та перетворюючу – головною метою якої є зміна 

конкретного стану оточуючої дійсності відповідно до цілей суб’єкта за допомогою 

отриманих даних (аргументування власної позиції) [124, с. 13]. 

Проте, здійснюючи пошук необхідної інформації, як стверджує 

Н. В. Профатілова, існує небезпека як надлишковості доказів, з одного боку, так і їх 

недостатності, з другого. Надлишковість матеріалів доказування виникає лише у 

тому випадку, коли суб’єкт прийняття рішення звертає занадто багато уваги 

обставинам, що вже достовірно встановлені. При цьому продовження збирання 
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доказів, що не встановлюють нічого нового, може призвести до затягування процесу 

прийняття рішення. 

Відмінною є ситуація з дефіцитом доказової інформації. Поверхневе збирання 

доказів, пасивна перевірка зафіксованої інформації, не усунення суперечностей та 

прогалин в доказах, однобічність оцінки доказів – усе це має наслідком неповноту 

дослідження ситуації [150, с. 12-13]. 

Другим етапом прийняття КПР є попередня підготовка рішення де 

відбуваються визначення критеріїв та обмежень для прийняття рішень, пошук, 

оцінка та безпосередній вибір альтернативи. У межах цього етапу проводиться 

виокремлення з усього масиву рішень тих, що найбільш імовірно можуть бути 

прийняті шляхом визначення критеріїв та обмежень для прийняття рішень, а також 

пошуку й оцінки альтернатив. Надалі суб’єкт правозастосування обирає найбільш 

оптимальний варіант вирішення ситуації. 

Визначення критеріїв та обмежень для прийняття рішень означає оцінку 

ситуації прийняття рішень, визначення критеріїв та обмеження за наявності яких 

прийняття процесуального рішення не буде мати бажаного результату. Говорячи 

про оцінку ситуації, ми маємо на увазі оцінку рівня поінформованості суб’єкта 

прийняття КПР про злочин (кримінальний проступок) та стан відповідного 

кримінального провадження (у будь-який визначений проміжок часу), що дозволяє 

прийняти найбільш ефективне рішення [171, c. 225].  

Беручи за основу концепцію Р. С. Бєлкіна про слідчу ситуацію, 

Р. Т. Гапріндашвілі визначив компоненти оцінки ситуації, котра передбачає аналіз: 

1) факторів, що визначають повноту та достовірність інформаційної моделі 

кримінального провадження до моменту оцінки слідчої ситуації; 2) факторів, що 

характеризують процесуальний та технічний стан провадження; 3) факторів, що 

характеризують психологічний аспект взаємин учасників провадження; 

4) матеріальних та організаційно-технічних факторів [30, с. 77-78]. 

Таким чином, завершальним результатом такої діяльності має бути визначення 

чинників, що унеможливлюють чи зводять ефективність потенційного рішення до 

мінімуму.  
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Пошук та оцінка альтернатив означає, що особа, яка приймає КПР, здійснює 

пошук альтернативних рішень, що можуть бути взяті за конкретних обставин. При 

пошуку альтернатив слід застосовувати визначені раніше критерії та обмеження для 

прийняття рішень, що відіграють роль “фільтра”. 

Оцінка альтернатив відбувається за багатьма критеріями. Враховуються часові 

показники, вартість проведення тих чи інших процесуальних дій, негативні наслідки 

у вигляді втрат авторитету чи довіри (мається на увазі авторитет органів державної 

влади перед громадськістю чи на міжнародною спільнотою), співмірність 

обмеження прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального 

провадження тощо.  

Ще одним, не менш важливим показником, що береться до уваги, є можливість 

рішень бути виконаними. У науковій літературі таку властивість процесуальних 

актів називають “виконуваністю” [58, с. 369]. Тому при оцінці альтернатив 

правозастосувачам слід здійснювати прогноз виконання потенційних рішень. 

Прогнозування, як зазначають науковці, може бути інтуїтивне, гіпотетичне та 

теоретичне. Інтуїтивне прогнозування засновується на осяянні, що приходить 

неочікувано і ґрунтується на власному життєвому чи професійному досвіді. 

Гіпотетичне – на фактичних даних, що є в наявності у суб’єкта прийняття рішень. 

Теоретичне прогнозування має підґрунтям спеціальні знання (теорії), котрі 

дозволяють передбачити, побачити імовірний розвиток подій [30, с. 82]. 

Для ухвалення КПР може виявитися необхідним не лише врахувати відповідні 

правові положення, а й узяти до уваги неправові поняття та реалії, що стосуються 

контексту спору, наприклад, етичні, соціальні чи економічні міркування. Це вимагає 

від правозастосувача усвідомлення наявності таких міркувань [26]. 

Вибір альтернативи означає, що, враховуючи отримані фактичні дані, з 

імовірних КПР обирається найбільш оптимальне (беручи до уваги правові умови та 

цілі, що треба досягнути такими рішеннями). Методи вибору серед альтернатив є 

різноманітні. У теорії прийняття управлінських рішень виділяють кілька груп 

методів, зокрема: евристичні, аналітичні, методи передбачення та ін. 
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Зрештою, у кожному конкретному випадку на вибір методів прийняття рішень 

впливають багато факторів, але основними серед них, як стверджує В. М. Колпаков, 

є: масштаб задачі, що підлягає вирішенню (глобальні чи локальні задачі); 

довгостроковість рішення (оперативні, тактичні, стратегічні); умови прийняття 

рішення (визначеності, ризику, невизначеності) [71, с. 96-97]. Однак не завжди 

рішення, що приймаються, є якісними. На практиці правозастосувачі можуть умисно 

чи помилково приймати, замість ефективних рішень, ті, що є більш простими у 

виконанні. Це підтверджується результатами анкетувань, проведених 

Р. Т. Гапріндашвілі. За даними опитування, близько 60 % працівників 

правоохоронних органів приймають саме такі рішення. Вони пояснюють це 

наявністю таких негативних організаційних факторів, як: надмірне навантаження та 

дефіцит часу на оцінку ситуації та вибір ефективного рішення [30, с. 85]. Натомість 

відмінні результати показало проведене нами опитування суддів та слідчих 

працівників Національної поліції України. Зокрема лише 25,5 % респондентів 

підтвердили можливість прийняття ними неякісних рішень, враховуючи конкретні 

обставини (брак часу, ресурсів тощо)2.  

Третім і завершальним етапом є прийняття та оформлення рішення. На цьому 

етапі відбувається пошук і застосування належних норм матеріального та 

процесуального права до конкретних обставин кримінального провадження шляхом 

змістовної оцінки та тлумачення таких норм права, оформлення результатів у 

вигляді правозастосовного акта, а також його подальше погодження з 

компетентними органами у випадках, визначених законодавством. 

Для досягнення поставлених на цьому етапі завдань, суб’єкт правозастосування 

здійснює пошук і застосування норм матеріального та процесуального права, а 

також безпосереднє прийняття й оформлення кримінального процесуального 

рішення. 

Пошук і застосування норм матеріального та процесуального права 

передбачає активну діяльність суб’єкта правозастосування щодо знаходження, 

оцінки та тлумачення норм права (як матеріальних, так і процесуальних), що є 

                                                           
2 Див. додаток № 1. 
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необхідними та достатніми для прийняття рішення, враховуючи конкретні 

обставини справи [171, c. 228]. 

Пошук належних норм матеріального та процесуального права. Загалом пошук 

належної юридичної норми, як стверджує П. М. Рабінович, проводиться за такою 

схемою. Спершу визначається приналежність установлених фактів до певної сфери 

законодавчого регулювання суспільних відносин. Далі, зважаючи на предмет і метод 

юридичного регулювання щодо встановлених фактів, з’ясовується, до якої саме 

галузі права має належати відповідна юридична норма. Пізніше, у межах 

установленої галузі права, визначається в якому інституті має міститись відповідна 

юридична норма (виходячи з галузевих принципів права). І нарешті, в межах 

відповідного інституту здійснюється пошук юридичної норми, гіпотеза якої точно 

відповідає встановленим фактам [151, с. 175];  

Змістовна оцінка належних норм матеріального та процесуального права. 

Після знаходження відповідних норм права, як слушно зазначає Н. В. Глинська, 

суб’єкт прийняття КПР здійснює оцінку їх змісту на предмет відповідності вимогам 

Конституції України, загальновизнаним принципам та нормам міжнародного права 

у сфері захисту прав людини та основних свобод [32, с. 273]. 

Така вимога випливає зі змісту ст. 8 Конституції України [75]. Пленум 

Верховного Суду України, розглядаючи питання застосування Конституції України 

при здійсненні правосуддя, у своїй постанові підтвердив необхідність оцінювати 

зміст будь-якого закону чи  іншого   нормативно-правового   акта   з   точки   зору   

його відповідності   Конституції   і   в   усіх   необхідних   випадках застосовувати 

Конституцію як акт прямої дії [137]. 

Дещо інша ситуація склалася з приводу використання міжнародних договорів. 

В українському законодавстві надається перевага застосуванню положень 

міжнародного договору в ситуації, коли міжнародним договором, який набрав 

чинності в установленому  порядку,  встановлено  інші  правила,  ніж  ті,  що 

передбачені  у  відповідному  акті   законодавства   України (ч. 2. ст. 19 Закону 

України (далі – ЗУ) “Про міжнародні договори України”) [142]. 
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Таким чином, під час прийняття рішень суб’єкт правозастосування обов’язково 

звертає увагу на відповідність норми матеріального та процесуального права 

положенням Основного ЗУ та міжнародним стандартам, що закріплені у відповідних 

договорах. 

Тлумачення належних норм матеріального та процесуального права при 

прийнятті рішень у кримінальному судочинстві є обов’язковим. Це пояснюється 

системністю права, можливими помилками в законодавчій техніці та при 

використанні юридичної термінології, наявністю оцінних понять тощо. Це з одного 

боку. 

Із другого боку, постає питання про необхідність кожного разу тлумачити 

кожну норму права, або застосування формули — “clarus non sunt interpretanda” 

(очевидне не інтерпретується). Із цього приводу О. В. Капліна зазначає, що: “Норми 

права не можуть бути заздалегідь поділені на ясні й неясні. Навіть для того, щоб 

відповісти на запитання про ясність норми, необхідно її тлумачити” [64, с. 14].  

Загалом правозастосовне тлумачення норм права являє собою інтелектуально-

вольову діяльність суб’єктів тлумачення, спрямовану на з’ясування смислу (суті, 

змісту) норми права з метою правильного її застосування, а також роз’яснення 

засвоєного, що об’єктивується в акті тлумачення. Цей процес є стадійним і протікає 

від етапу ознайомлення з відповідними нормами права, їх осмислення та розуміння 

до роз’яснення їх змісту і, у підсумку, накопичення досвіду. 

З’ясування є першим елементом тлумачення, що забезпечує розуміння норми 

права. Здійснюючи логічні операції, використовуючи різні способи тлумачення, 

суб’єкт пізнання розкриває зміст норми права “для себе”. Далі правозастосувач 

викладає власне бачення норм, обов’язково мотивуючи свою позицію. Адже саме в 

мотивуванні відбивається процес формування знання, об’єктивується смисл норми 

права в тому вигляді, в якому він з’ясований [64, с. 11-38, 51]. 

Серед способів тлумачення норм права науковці виділяють: граматичний 

(філологічний), спеціально-юридичний, семантичний, логічний та інші [64, с. 145]. 

Разом з тим, Н. В. Глинська звертає увагу на те, що тлумачення закону має 

відбуватись у спосіб, який забезпечує пріоритет прав людини при вирішенні будь-
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якого правового питання і в жодному разі не має спричиняти невиправданих 

обмежень конституційних прав і свобод учасників кримінального процесу [32, с. 

281-282].  

Прийняття кримінального процесуального рішення, на якому здійснюється 

документальне оформлення правозастосовного акта-документа згідно з вимогами 

законодавства та погодження з компетентними органами у визначених 

законодавством випадках. 

Під формою кримінального процесуального рішення, як стверджує 

Н. В. Глинська, розуміються взаємопов’язані між собою спосіб його мовно-

документального прояву (зовнішня форма) та структурні частини документа, що 

розташовані у суворій логічній послідовності (внутрішня форма) [32, с. 259]. Таким 

чином, КПР повинно мати належну структуру і всі необхідні реквізити.  

Стосовно погодження рішення з компетентними органами, слід зазначити, що 

воно відбувається у випадках, чітко передбачених законодавством. І рішення 

вважається прийнятим лише після його погодження уповноваженою особою, навіть 

якщо на момент погодження відповідне рішення повністю оформлене як акт-

документ і відповідає всім процесуальним вимогам. 

Тепер, з’ясувавши поняття та зміст прийняття рішень у кримінальному 

судочинстві, варто перейти до визначення його місця серед елементів предмета 

правового регулювання у кримінальному процесі. Щоб нагадати, зазначимо, що 

його структуру складають такі елементи: генеральні (загальні) права; процесуальний 

статус учасників кримінального провадження; порядок кримінального провадження 

(кримінальної процесуальної діяльності) [96, с. 251-252]. 

Так, процес прийняття КПР можна охарактеризувати як складний або такий, що 

складається із кількох взаємопов’язаних між собою процесуальних дій (наприклад, 

збирання, зберігання та використання процесуальної інформації, обмеження прав, 

свобод і законних інтересів учасників провадження тощо). І за своєю природою він 

більш за все тяжіє до такого елементу предмета правового регулювання, як порядок 

кримінального провадження, що складається із послідовності певних процесуальних 

дій, сукупність яких утворює кримінальну процесуальну діяльність [96, с. 245]. 
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Власне кажучи, прийняття рішень і є кримінальною процесуальною діяльністю в 

межах кримінального провадження, що спрямована на застосування норм права. 

Однак не треба забувати й про процесуальний статус учасників кримінального 

провадження при прийнятті процесуальних рішень. Адже саме права та обов’язки 

учасників кримінального провадження дають початок процесу прийняття рішень. 

Відповідний слідчий, прокурор та суддя згідно із законодавством наділені 

повноваженнями приймати процесуальні рішення при наявності на те підстав. 

Також в учасників кримінального провадження є можливість оскаржувати 

процесуальні дії, рішення чи бездіяльність суб’єктів правозастосування, що теж 

виступає юридичним фактом для прийняття рішення. Тож можна говорити про 

певний зв’язок процесу прийняття рішень із таким елементом предмета правового 

регулювання у кримінальному процесі, як процесуальний статус учасників 

кримінального провадження. 

І нарешті, слід звернути увагу на зв’язок процесу прийняття рішень і 

генеральних (загальних) прав людини. Вони відіграють чи не найбільш важливу 

роль серед елементів предмета правового регулювання у кримінальному процесі. Як 

зазначає Р. В. Тарасенко, саме інтереси прав людини, її безпека у кримінальному 

судочинстві реалізуються через владні повноваження компетентних учасників 

кримінального процесу – органів дізнання, досудового слідства, прокурора та суду 

[192, c. 517]. Адже, як стверджує Т. О. Лоскутов, зміст як процесуального статусу 

учасників, так і процесуальної діяльності, зумовлюється правами і законними 

інтересами людини. Це можна пояснити взаємозв’язком загальних і спеціальних 

права людини. Загальні права отримують свою конкретизацію через спеціальні 

процесуальні прав, що зумовлюють 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 із приводу реалізації спеціальних процесуальних прав і обов’язків є 

кримінальним провадженням, або фактичним змістом кримінальних процесуальних 

правовідносин [96, с. 247, 251].  
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Саме тому можна стверджувати про визначальний вплив генеральних 

(загальних) прав на процес прийняття рішень. Вони відіграють роль мети 

правозастосовного процесу. Реалізація прав, свобод і законних інтересів у 

кримінальному судочинстві, їх захист від порушень – це і є причиною прийняття 

КПР. І якщо розглядати місце прийняття рішень серед елементів предмета 

правового регулювання у кримінальному судочинстві, то можна з упевненістю 

сказати, що генеральні (загальні) права пронизують усю сферу правозастосування у 

кримінальному процесі. 

Таким чином, прийняття рішень як елемент предмета правового регулювання 

у кримінальному процесі являє собою різновид процесуальної діяльності, що полягає 

у застосуванні кримінальних процесуальних норм уповноваженими на те суб’єктами 

з метою реалізації та захисту генеральних (загальних) прав, свобод і законних 

інтересів учасників кримінального провадження. 

 

1.3 Нетипові ситуації при прийнятті кримінальних процесуальних рішень 

 

Поруч із загальним процесом прийняття КПР існують й нетипові ситуації, що 

характеризуються певними особливостями застосування норм права. Серед таких 

ситуацій зокрема можна виокремити такі: прийняття КПР за аналогією, із 

використанням практики Європейського суду з прав людини та судом присяжних. 

Для кращого розуміння варто розглянути кожну із зазначених ситуацій більш 

детально. 

 Так, почнемо з прийняття КПР за аналогією. Нетиповість такої ситуації, як 

зазначає Є. Г. Бобрешов, характеризується, по-перше, відсутністю законодавчого 

припису, який підлягає застосуванню, по-друге, характером діяльності 

правозастосувача, який змінюється на такий, що пов’язаний з необхідністю 

вироблення та прийняття рішення на підставі існуючих норм права цієї чи суміжної 

галузей законодавства або на підставі його загального смислу, цілей і принципів. Це 

фактично означає, що прогалина в законі долається не шляхом підведення 

неврегульованої нормою права ситуації під схожу норму, а шляхом створення 
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правозастосувачем, за аналогією з нею, іншої норми, на підставі якої й ухвалюється 

рішення [16, с. 19]. 

Таким чином, загальною підставою застосування аналогії у зазначеному 

випадку є прогалина у кримінальному процесуальному праві. Вона виявляється 

суб’єктами правозастосування при прийнятті процесуального рішення на етапі 

пошуку належних до застосування норм матеріального та процесуального права. 

Правозастосувачі у такому випадку зіштовхуються з проблемою повної або 

часткової відсутності необхідних норм права. І для подолання такої прогалини 

використовується інститут аналогії (як закону, так й права), можливість 

застосування якого передбачена п. 6 ст. 9 КПК України. У ньому сказано, що у 

випадках, коли положення КПК не регулюють або неоднозначно регулюють 

питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального 

провадження. 

Власне, аналогія закону (analogia legis) у кримінальному судочинстві має місце 

при поширенні у процесі правозастосування на конкретні життєві відносини, що хоч 

і неврегульовані, однак входять до предмета правового регулювання у 

кримінальному процесі, положень законодавства, що регулює найбільш подібні 

суспільні відносини, виходячи із їх найбільш характерних ознак. І оскільки 

наявність прогалини не є підставою для відмови у вирішенні питань провадження, 

відповідний суб’єкт прийняття КПР знаходить положення законодавства, що 

регулюють “подібні”, аналогічні відносини, і застосовує її до конкретної ситуації 

[205, с. 417]. 

Казуальне заповнення прогалин за допомогою аналогії закону містить певний 

правотворчий характер, але не перетворює правозастосовну діяльність у 

нормотворчість. Відбувається індивідуальний розвиток норми, що застосовується за 

аналогією, виникає казуальна, індивідуальна норма, а не норма права [9, с. 17]. 

Різновидом аналогії закону є субсидіарне застосування положень норм права, 

яке загалом можна представити як додаткове застосування положень спорідненої 

галузі права до відносин, що регулюються кримінальним процесуальним правом. 

Субсидіарне застосування норм права, як стверджує В. О. Бєлоносов,  являє собою 
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не спосіб і не засіб заповнення прогалин у праві, а саму дію, що виражається у тому, 

що норми права, окрім регулювання безпосередніх відносин, несуть додаткове, 

допоміжне навантаження, вони набувають субсидіарну властивість [9, с. 22-23]. 

Прикладом субсидіарного застосування положень законодавства у кримінальному 

процесі може слугувати п. 5. ст. 128 КПК України, де сказано, що у випадку 

неврегульованості КПК України процесуальних відносин, що виникли у зв’язку із 

цивільним позовом у кримінальному провадженні, застосовуються норми 

Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України) за умови, що 

вони не суперечать засадам кримінального судочинства. 

Натомість, аналогія права при прийнятті КПР являє собою застосування до 

неврегульованих правом процесуальних відносин загальних засад кримінального 

провадження та сенсу (основної ідеї) законодавства у разі відсутності положень 

закону, що регулюють подібні відносини. Така діяльність, хоч і характеризується 

індивідуальним характером і не має обов’язкової сили щодо інших ідентичних 

ситуацій, проте може бути взята до уваги (як приклад) при вирішенні схожих 

ситуацій слідчими, прокурорами чи суддями у майбутньому. 

Аналогія права, як стверджує Н. В. Глинська, зумовлює необхідність звернення 

до питання щодо правомірності існування практики “contra legem sed secundum ius” 

(а саме – лише відповідно до принципів права, без урахування закону) [32 ,с. 274], 

використання якої, на думку Є. Г. Бобрешова, у такому випадку може досить умовно 

називатись терміном “аналогія права”, оскільки при її застосуванні об’єктивно 

відсутній аналог, тобто інша норма права, в якій були б врегульовані схожі суспільні 

відносини. У зв’язку із цим рішення по конкретній справі, яка підлягає вирішенню, 

виробляється правозастосувачем на підставі загального смислу, засад, цілей та 

принципів пласту законодавства, яке повинно було б регулювати такі відносини [16, 

с. 23-24]. 

Більше того, як звертає увагу Н. О. Овчинникова, у теорії права обґрунтована 

можливість об’єднання аналогії закону та аналогії права в єдиний інститут. Ця 

можливість пов’язана з такими властивостями аналогії закону та аналогії права, як: 

по-перше, однаковість юридичних умов застосування аналогії закону та аналогії 
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права (відсутність необхідної для застосування норми права або кількох 

взаємопов’язаних норм тощо); по-друге, однаковий характер юридичної діяльності 

щодо заповненню прогалин у кожному конкретному випадку (однаковий алгоритм 

дій в усіх випадках застосування аналогії); по-третє, однаковість цілей, завдань і 

результатів при застосуванні аналогії закону і аналогії права (подолання пробілу в 

праві) [120, с. 170]. 

Заперечити зв’язок між аналогією закону й аналогією права звичайно 

неможливо. Вони мають спільні умови застосування (наявність прогалини у 

кримінальному процесуальному праві),  мету (подолання таких прогалин), схожий 

механізм застосування. Проте вони не є ідентичними, кожна із таких видів аналогій 

відіграє роль певного етапу при прийнятті рішень у випадку прогалини у 

кримінальному процесуальному праві. Зокрема, умовою застосування аналогії 

закону є наявність положень законодавства, що регулюють схожі суспільні 

відносини, а можливість використати аналогію права виникає лише тоді, коли 

аналогія закону є неможливою. У такому ракурсі можна спостерігати певну 

субординацію аналогії закону та аналогії права, де перша має загальний характер 

застосування, а друга – спеціальний (якщо неможливо втілити у життя аналогію 

закону). 

Також має відмінності й безпосереднє застосування вказаних аналогій. 

Аналогія закону передбачає пошук положень законодавства, що регулює схожі 

відносини, й порівняння їх на предмет спільних ознак. Натомість, аналогія права 

безпосередньо спрямовує до застосування вихідних засад кримінального 

провадження до неврегульованих процесуальних відносин. Отже можна говорити 

про відмінність указаних інститутів аналогії, які у той самий час тісно 

взаємопов’язані між собою. 

З’ясувавши особливості кожного з указаних способів подолання прогалин у 

кримінальному процесуальному праві, доцільно перейти до безпосереднього аналізу 

механізму застосування аналогії при прийнятті процесуальних рішень. Власне, він, 

як стверджує Н. О. Овчинникова, складається із таких етапів: по-перше, виявлення 

пробілу; по-друге, пошук норми кримінально-процесуального права, що 
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регламентує подібні правовідносини; і на завершення, застосування норми 

кримінального процесуального права, що регламентує подібні правовідносини [120, 

с. 174]. Його ми і візьмемо за основу при розгляді зазначеного питання.  

Так, першим етапом прийняття КПР за аналогією є виявлення пробілу 

(прогалини). Прогалина у кримінальному процесуальному праві являє собою повну 

або часткову відсутність у кримінальному процесуальному законодавстві 

нормативних положень, що покликані регулювати процесуальні відносини між 

суб’єктами кримінального провадження, які входять до предмета правового 

регулювання кримінального процесу. Зазначений пробіл виявляється 

правозастосувачами при пошуку належних до застосування норм матеріального та 

процесуального права. 

Так, слідчий, прокурор чи суддя, не знайшовши необхідних до застосування 

положень законодавства, визначає характер такої ситуації. Зокрема, суб’єкту 

правозастосування необхідно визначити, чи така неврегульованість відносин 

свідчить про наявність прогалини у праві, чи вона являє собою, так зване, 

кваліфіковане мовчання законодавця. Воно відбивається у вигляді абстрактних 

понять, позбавлених точного нормативного визначення. В юридичній літературі такі 

ситуації також мають назву “оціночних понять”. У більшості випадків законодавець 

застосовує їх усвідомлено, з тим, щоб за допомогою правових абстракцій більш 

повно охопити регулюванням ті чи інші фактичні ситуації та відносини й врахувати 

можливість їх зміни у майбутньому [70, с. 56]. Вирішення такої ситуації потребує 

звернення до тлумачення та конкретизації, а не до інституту аналогії. 

Далі, визначившись із наявністю прогалини у праві, необхідно з’ясувати, чи 

входять неврегульовані відносини до предмета правового регулювання 

кримінального процесу. Це важливо зробити, оскільки інститут аналогії можна 

застосувати винятково щодо відносин, які хоча і не врегульовані положеннями 

законодавства, проте входять до предмета правового регулювання відповідної галузі 

права. У противному випадку такі питання і не повинні вирішуватись у межах 

кримінального процесуального права. 
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Після цього правозастосувач з’ясовує найбільш характерні риси 

неврегульованих суспільних відносин. Така потреба існує для того, щоб у 

подальшому виявити схожість (аналогічність) суспільних відносин, що 

відіграватимуть роль основи для вирішення питання прогалини у праві. Такі ознаки 

слугують орієнтиром, по-перше, для пошуку положень законодавства, що регулює 

схожі ситуації (з’ясувавши ознаки відносин, правозастосувач краще розуміє, де саме 

і які положення законодавства шукати), по-друге, на їх основі будується матриця 

відповідності “еталонних” відносин та аналогічних (чим більша кількість найбільш 

характерних ознак збігається, тим існує більша схожість таких відносин). 

Другим етапом прийняття КПР за аналогією є пошук положень законодавства, 

що регламентують подібні правовідносини. На цьому етапі відбувається 

встановлення відповідних умов для застосування аналогії. Пошук аналога 

відбувається перш за все серед кримінального процесуального законодавства, і лише 

не знайшовши у ньому необхідних положень, слід звертатися до інших галузей 

права. Це можна пояснити одним і тим самим предметом та методом правового 

регулювання неврегульованих відносин та тих, що порівнюються. У такому випадку 

буде простіше провести аналогію між приписами законодавства з огляду на 

однакове галузеве походження. 

У випадку звернення до інших галузей права необхідно обирати якомога більш 

схожі за своєю природою та функціональним призначенням сфери законодавства. 

Причому в такому випадку для кримінального процесуального права найбільш 

близьким за спорідненістю буде не кримінальне право (матеріальне), а певна галузь 

процесуального права (цивільно-процесуальне, адміністративно-процесуальне 

тощо). Так, на етапі пошуку насамперед вирішується питання про наявність умови 

для застосування аналогії закону. Як стверджує В. В. Тихомирова, такими умовами 

є наявність подібності в суттєвих ознаках між аналізованими обставинами і тими, 

що передбачені чинним законодавством [195, с. 10]. Більше того, подібність слід 

визначати, виходячи з істотних і рівнозначних у правовому відношенні ознаках 

розглядуваних відносин. Істотність ознак означає їх необхідність для збереження 

об’єктом своїх функцій; без таких ознак він перестане бути собою, виконувати 
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основну функцію. Рівнозначність полягає у відповідності ознак порівнюваного 

об’єкта з “еталонним”. Вони мають відігравати рівнозначну роль у функціонуванні 

відповідного об’єкта. 

Як стверджує С. П. Погребняк, допустимість висновку за аналогією є тим 

більшою, чим більше є в наявності суттєвих властивостей, які є спільними 

врегульованому та неврегульованому випадку, і чим несуттєвішими є властивості, в 

яких вони розрізняються. Крім зовнішньої подібності, для застосування аналогії 

також необхідна констатація, що ці випадки є рівними у вимірі цінностей. Якщо 

вони мають рівну основу інтересів та цінностей, яка є підґрунтям для правового 

регулювання, то потрібно їх також і рівно оцінювати. Спільна основа цінностей є 

tertium comparationis, через яке роблять висновок від подібного до подібного [129, с. 

47]. При цьому, як наголошує Є. Г. Бобрешов, правозастосувач повинен пам’ятати, 

що знання, отримані опосередкованим шляхом, мають не вірогідний, а лише 

ймовірний характер, а ступінь його ймовірності підвищується з установленням 

більшої кількості схожих істотних ознак у суспільних відносинах, що зіставляються 

[16, с. 20]. 

Таким чином, застосування аналогії є прототипом застосування принципу 

рівності. Тобто використання аналогії побудовано на уявленні про внутрішню 

послідовність права і на презумпції послідовності законодавця: якщо б він 

передбачав цей випадок, то внормував би його так само, як вирішив унормувати 

схожі з ним по суті випадки? Натомість, ті обставини, що відрізняють 

урегульований тип від неврегульованого, мають бути “винесені за дужки” як 

незначні, несуттєві; лише спільні ознаки повинні бути визнані як необхідні 

передумови для виникнення зобов’язання. Це принципова схема висновку за 

аналогією [129, с. 47]. 

У випадку, якщо аналогія закону неможлива (у зв’язку з відсутністю приписів, 

що регулюють схожі відносини), застосовується аналогія права та проводиться 

необхідна для неї підготовка. Зокрема, правозастосувач виявляє і досліджує як 

загальні засади кримінального провадження, так й спеціальні вимоги (принципи), 

що характерні для конкретних неврегульованих процесуальних відносин. Також 
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важливо з’ясувати їх основну ідею та на її основі виробити певну модель 

регулювання таких відносин. Указана необхідність продиктована тим, що будь-який 

окремий нормативно-правовий припис не регулює схожі відносини, проте такі 

приписи у своїй сукупності, враховуючи їх основану ідею, мету, призначення тощо, 

здатні його забезпечити. У такій ситуації, як стверджує С. П. Погребняк, кілька 

приписів закону співвідносяться з випадком, що розглядається, за його сенсом, його 

“ratio decidendi” (“підставою рішення”). Таку саму роль загальної ідеї або підстави 

можуть відігравати й принципи інститутів, підгалузей і галузей права [129, с. 52]. 

Кращому розумінню положень закону та загальних засад кримінального 

провадження допоможе їх тлумачення. Воно сприятиме розкриттю їх основної ідеї 

та кращому порівнянню з тим, щоб виявити схожість. При цьому необхідно 

дотримуватись усіх правил тлумачення положень законодавства та відповідних 

методичних рекомендацій. 

Наступним етапом прийняття КПР за аналогією є застосування аналогії для 

врегулювання подібних правовідносин. На цьому етапі фактично відбувається 

визначення прав і обов’язків учасників провадження, виходячи з положень 

законодавства, що регулює схожі відносини, або із загальних засад кримінального 

процесу у разі відсутності відповідних положень закону. Для цього 

правозастосувачам треба виконати певне коло завдань. 

По-перше, необхідно на основі аналогічних положень законодавства 

сконструювати певне правило поведінки казуального характеру, що змогло б 

врегулювати прогальні відносини. Моделювання відбувається поступово. Так, перш 

за все за основу беруться положення законодавства, що регулює схожі відносини. 

Вони відіграють роль “трафарета” для вирішення прогалини у праві. Далі 

відбувається накладання “еталону” на кримінальні процесуальні відносини з 

необхідним збереженням властивостей останніх. Дуже важливо у цій ситуації при 

моделюванні аналога не забути перенести риси кримінальних процесуальних 

відносин, адже у противному випадку таке правило не буде відповідати потребам 

учасників провадження, а значить, і не зможе здійснювати регулятивний вплив на 

прогальні відносини. На завершення моделювання, суб’єкт правозастосування 
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визначає права й обов’язки учасників провадження, виходячи із поєднання 

конкретних обставин прогалини та положень законодавства, що регулюють схожі 

відносини. У разі відсутності аналогічних положень закону такі права й обов’язки 

учасників визначається безпосередньо із загальних засад кримінального 

провадження. 

Варто зазначити, що таке правило має ситуативний характер і не є 

обов’язковим для застосування при ідентичній ситуації. Проте це не означає, що 

його не можна брати за приклад при вирішенні схожих випадків. Більше того, було 

б доречним узагальнення вдалої практики застосування аналогії на різних етапах 

кримінальної процесуальної діяльності та створення певних практичних 

рекомендацій вищими судовими інстанціями. 

Після моделювання казуального правила поведінки, правозастосувачу 

необхідно здійснити оцінку на відповідність указаного правила положенням 

Конституції України, міжнародним договорам, згоду на обов’язковість яких дала 

Верховна Рада України, тощо. Такий обов’язок випливає із загального порядку 

прийняття КПР, який однак має і свої особливості. Перевірці підлягає сама ідея 

(пропонований варіант) вирішення ситуації, а не чинні положення законодавства. 

Після успішного проходження оцінювання казуального правила поведінки, 

відповідний слідчий, прокурор чи суддя переходять до безпосереднього 

врегулювання прогалини шляхом застосування такого правила та оформлення 

відповідного процесуального рішення згідно із вимогами законодавства. 

На практиці суди досить часто використовують аналогію при прийнятті КПР. 

Прикладами застосування аналогії у кримінальному судочинстві можуть слугувати 

ситуації, коли у чинному кримінальному процесуальному законодавстві не 

врегульовано питання залишення без розгляду скарги на рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування3, 

                                                           
3 Див. ухвала Печерського районного суду м. Києва від 7 лютого 2018 року. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/72873880 (дата звернення: 28.04.2018); ухвала Кагарлицького районного суду 

Київської області від 28 серпня 2017 року. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/68458353 (дата звернення: 

28.04.2018); ухвала Корольовського районного суду м. Житомира від 11 грудня 2017 року URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/71045551 (дата звернення: 28.04.2018). 
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неоднозначно визначено питання юрисдикції розгляду клопотань про застосування 

амністії4, не врегульовано питання закриття кримінального провадження щодо 

засудженого5, не врегульовано питання відзиву клопотання до слідчого судді у 

зв’язку із відсутністю потреби6 тощо. 

Далі перейдемо до розгляду особливостей прийняття КПР із використанням 

практики ЄСПЛ. Одним з етапів прийняття КПР є підбір і застосування належних 

норм матеріального і процесуального права. Такі норми можуть міститись у 

рішеннях ЄСПЛ. Але на шляху до їх використання існує проблема лінгвістичного 

характеру. 

Як відомо, рішення ЄСПЛ в оригіналі написані англійською (французькою) 

мовою. І для їх застосування вітчизняною правоохоронною системою у практичній 

діяльності необхідна наявність українського перекладу. Відсутність офіційного 

перекладу рішень ЄСПЛ є тим “бар’єром”, що не дозволяє правозастосувачам 

використати увесь потенціал українського та міжнародного права для захисту прав і 

законних інтересів учасників кримінального провадження. Про це ж зазначає й 

В. В. Щепоткіна, зокрема суддя говорить про те, що проблемним є питання 

вивчення рішень ЄСПЛ проти інших держав, зокрема відсутність їх перекладу, що ї 

є одною із причин незастосування вітчизняними суддями рішень ЄСПЛ при 

здійсненні правосуддя [211, с. 29-30]. Наявність такої проблеми підтвердили й 

результати проведених нами опитувань суддів. Зокрема 53 % респондентів 

зустрічались у практичній діяльності із проблемою відсутності перекладу 

українською мовою необхідного до застосування рішення ЄСПЛ7. 

Основним актом законодавчого органу, що регулює таку правозастосовну 

діяльність є Закон України “Про виконання рішень та застосування практики 

                                                           
4 Див. ухвала Арбузинського районного суду Миколаївської області від 3 жовтня 2017 року. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/69261787 (дата звернення: 28.04.2018). 

5 Див. ухвала Катеринопільський районний суд Черкаської області від 15 листопада 2016 року. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/63815544 (дата звернення: 28.04.2018). 

6 Див. ухвала Катеринопільського районного суду від 14 червня 2018 року. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/74710198 (дата звернення: 28.04.2018). 

7 Див. додаток № 1.  
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Європейського суду з прав людини” (далі – Закон) [134]. У ст. 17 Закону 

передбачено можливість застосування судами при розгляді справ положень 

Конвенції  та рішень ЄСПЛ як джерела права. Попри це, як стверджує 

П. М. Рабінович та О. В. Соловйов, поки що немає широкого використання 

практики Суду національними правозастосовними органами [152, с. 158]. 

Чому так відбувається? Причин такої поведінки суб’єктів правозастосування є 

багато. Так, наприклад, В. П. Паліюк розділяє два види причин. Перші – об’єктивні,  

що пов’язані із забезпеченням максимально адекватного перекладу на державну 

мову положень Конвенції та змістовних нюансів рішень ЄСПЛ, особливо в частині 

відтворення понятійних категорій, притаманних багатоманітності правових систем 

держав-членів Ради Європи. Другі – суб’єктивні, що залежать від внутрішньої волі 

впроваджувати європейські стандарти у галузі прав людини у вітчизняну 

правозастосовну практику [123, с. 73-81]. 

П. М. Рабінович та О. В. Соловйов умови застосування правоположень 

практики ЄСПЛ в Україні розділяють на нормативно-юридичні та юридико-

технічні. Протиставлення права і закону, домінування першого над другим – це і є 

нормативно-юридичні умови. Серед юридико-технічних умов науковці називають:  

по-перше, офіційний переклад і оприлюднення практики ЄСПЛ в Україні; по-друге, 

забезпечення юридичної обов’язковості нормативних правоположень такої практики 

[152, с. 142, 149-151]. 

Перелік умов використання положень практики застосування Конвенції можна 

продовжувати. Але з метою виконання завдань, поставлених у цьому дослідження, 

зупинимося на потребі офіційного перекладу тексту рішень ЄСПЛ. 

Частини 1 і 2 ст. 18 Закону зазначають, що для цілей посилання на текст 

Конвенції, рішень, ухвал ЄСПЛ чи ухвал Європейської комісії з прав людини (далі – 

Комісія) суди використовують офіційний переклад текстів Конвенції, рішень та 

ухвал  українською мовою. Звідси виникає запитання: “Який переклад є офіційним? 

І чи не є порушенням чинного законодавства здійснювати посилання на текст 

рішень Суду, що не мають офіційного перекладу?”. 
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Відповідаючи на перше питання, Ю. Є. Зайцев зазначає, що визначення поняття 

“офіційний переклад” щодо рішень Суду в чинному законодавстві немає [54]. Тому 

слід звернутись до Порядку здійснення офіційного перекладу багатосторонніх 

міжнародних договорів України на українську мову [140]. Пункт 1 указаного 

Порядку дає нам визначення поняття “офіційний  переклад”, під яким слід розуміти 

автентичний виклад українською мовою тексту багатостороннього  міжнародного  

договору України, складеного мовою іншою, ніж українська. Таким чином, 

Ю. Є. Зайцев стверджує, що статус офіційного перекладу передбачає відповідність 

двом вимогам: змістовій – автентичність та формальній – засвідчення 

уповноваженим державою суб’єктом [54]. 

Така сама конструкція відображена й у Законі. Зокрема, ст. 6 Закону 

передбачає, що автентичність    перекладу    повних    текстів     рішень ЄСПЛ 

засвідчується Органом представництва – органом, відповідальним за забезпечення 

представництва України в  ЄСПЛ  та координацію  виконання його рішень (ст. 1 

Закону). А відповідно до п. 1 постанови Кабінету Міністрів України “Про заходи 

щодо реалізації ЗУ “Про виконання рішень та застосування практики Європейсько 

суду з прав людини” [141] цю функцію покладено на Міністерство юстиції України 

(далі – Мін’юст). Таким чином, для того, щоб український переклад конкретного 

рішення Суду отримав статусу офіційного, його  має затвердити Мін’юст. 

Відповідаючи на друге запитання (чи можна здійснювати посилання на текст 

рішень ЄСПЛ, що не мають офіційного перекладу?), слід зазначити, що у ст. 18 

Закону передбачена можливість суду користуватися оригінальним текстом рішення 

та ухвали ЄСПЛ чи ухвали Комісії у випадку відсутності  офіційного перекладу. 

Однак думки науковців щодо цього питання неоднозначні. Наприклад, Ю. Є. Зайцев 

стверджує, що наявність чи відсутність офіційного перекладу рішення Суду жодним 

чином не обмежує його застосовуваності українськими судами [55, с. 7]. Іншої 

думки дотримується П. М. Рабінович та О. В. Соловйов, котрі говорять про значну 

декларативність цих положень Закону. Науковці стверджують, що Закон у 

розглядуваній частині не узгоджений із низкою фундаментальних, конституційно 

гарантованих принципів українського права і наполягають на тому, що лише та 
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частина правоположень практики ЄСПЛ, яка доведена до відома населення України 

у зрозумілій йому формі (у тому числі зрозумілий й самим суб’єктам 

правозастосування), може бути застосована у судовій і адміністративній практиці, 

оскільки лише такий підхід відповідає засадам доступності і передбачуваності 

права, про що стверджує й сам ЄСПЛ [152, с. 158-159]. 

Ми приєднуємося до позиції П. М. Рабіновича та О. В. Соловйова. Але якщо у 

практичній діяльності правозастосовні ограни можуть здійснювати посилання 

тільки на офіційний переклад тексту конкретного рішення ЄСПЛ, тоді постає 

питання про необхідність забезпечення ефективного механізму здійснення такого 

перекладу. При цьому такий процес повинен враховувати потреби практики у 

перекладі саме тих рішень ЄСПЛ, котрі необхідні для правильного вирішення 

конкретного провадження. 

Загалом, рішення ЄСПЛ можна поділити на такі, де однією зі сторін спору є 

Україна, та рішення щодо інших держав, у тому числі рішення, що були прийняті 

ЄСПЛ до моменту приєднання України до Конвенції.  

На сьогодні, як стверджує Ю. Є. Зайцев, інститут офіційного перекладу 

передбачений лише для рішень у справах проти України. Це пояснюється тим, що: 

по-перше, точність відтворення обставин справи, власних найменувань, цитат з 

процесуальних документів тощо Мін’юст може забезпечити на основі первісних 

документів тільки в “українських” справах; по-друге, переклад резолютивної 

частини рішення виконує функцію виконавчого документа для виплати присудженої 

ЄСПЛ справедливої сатисфакції, а переклад рішення загалом використовується для 

вжиття державою заходів як загального, так й індивідуального характеру [55, с. 7]. 

Якщо ситуація з офіційним перекладом рішень у справах проти України 

організована на достатньому рівні, тоді на передній план виходить проблема з 

забезпеченням можливості використання вітчизняними правозастосувачами 

практики ЄСПЛ щодо інших держав, з чим погоджуються й 54 % опитаних нами 

суддів та слідчих працівників Національної поліції України8. Адже, як справедливо 

стверджує Л. М. Москвич: “При застосуванні норм Конвенції українські судді 

                                                           
8 Див. додаток № 1. 
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повинні брати до уваги всю практику ЄСПЛ як щодо України, так і практику, 

сформовану в ході розгляду скарг, поданих проти інших держав (причому і ту 

практику, яка була сформована у справах, розглянутих і до приєднання України до 

Конвенції). Тільки такий підхід допоможе уникнути Україні вчинення нових 

порушень Конвенції” [111, с. 335]. 

Такої самої позиції дотримується й Вищий спеціалізований суд з розгляду 

цивільних і кримінальних справ, який у п. 12 постанови “Про застосування судами 

міжнародних договорів України при здійсненні правосуддя” прямо вказав, що 

застосування судами Конвенції має здійснюватися з обов’язковим урахуванням 

практики ЄСПЛ не лише щодо України, а й щодо інших держав [138]. 

За таких умов при прийнятті процесуального рішення може скластися ситуація, 

коли з одного боку, положення національного законодавства суперечать 

міжнародній практиці, а з другого боку, рішення ЄСПЛ, яке необхідно застосувати, 

немає офіційного перекладу. Таким чином, має місце ієрархічна (субординаційна) 

колізія, що виникає внаслідок регулювання одних і тих самих фактичних відносин 

нормами, що мають різну юридичну силу. Подолання такої колізії, як стверджують 

М. В. Цвік, О. В. Петришин та ін., неможливе без з’ясування ієрархічної 

(вертикальної) структури законодавства України [205, с. 329].  

Відповідно до  ст. 19 ЗУ “Про міжнародні договори України”, 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 [142]. 

Відтак, у наведеній ситуації пріоритет слід надавати положенням рішення ЄСПЛ. 

Отже, можемо вести мову про “патову” ситуацію, з якої, на перший погляд, немає 

виходу, оскільки, з одного боку, рішення ЄСПЛ застосувати неможливо, допоки не 

з’явиться офіційний переклад, із другого, положення національного законодавства 

не відповідають міжнародним стандартам, а тому рішення, що прийняте на його 

основі, неминуче оскаржуватиметься у міжнародній інстанції і, відповідно, 

скасоване. 
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Таким чином, для того, щоб суб’єкти прийняття КПР могли застосувати 

необхідні для вирішення провадження норми матеріального права, треба 

передбачити у законодавстві України механізм перекладу рішень ЄСПЛ щодо інших 

держав, про що наголошують й 76 % опитаних нами суддів9. Причому такий 

механізм повинен враховувати, у першу чергу, інтереси суб’єктів 

правозастосування. Це означає, що Мін’юст має надавати пріоритет перекладу таких 

рішень ЄСПЛ, щодо яких надійшло клопотання про здійснення офіційного 

перекладу. Для вирішення цього завдання ми пропонуємо доповнити чинне 

кримінальне процесуальне законодавство “провадженням щодо здійснення 

офіційного перекладу рішення ЄСПЛ”, що являє собою процесуальні дії 

уповноважених на те учасників кримінального провадження на досудовому 

розслідуванні чи у судовому провадженні, спрямовані на здійснення офіційного 

перекладу рішення ЄСПЛ. 

Основними учасниками цього провадження є: заявник; слідчий суддя (суд); 

виконавець. Заявник – це учасник кримінального провадження, який уповноважений 

заявляти слідчому судді (суду) клопотання про здійснення офіційного перекладу 

рішення ЄСПЛ із метою захисту своїх прав та (або) законних інтересів. Заявниками 

можуть бути: а) сторони кримінального провадження; б) потерпілий, його 

представник та законний представник; в) цивільний позивач, його представник та 

законний представник; г) цивільний відповідач та його представник; д) представник 

юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження; є) особа, 

стосовно якої розглядається питання про видачу в іноземну державу (екстрадицію).  

Слідчий суддя (суд) у межах цього провадження вирішує питання про 

можливість здійснення офіційного перекладу рішення ЄСПЛ. Він перевіряє 

дотримання учасниками усіх необхідних процесуальних умов і за результатами 

звернення приймає рішення у формі ухвали. Також слідчий суддя (суд) може із 

власної ініціативи розпочати провадження про здійснення офіційного перекладу 

рішення ЄСПЛ, якщо для захисту прав та (або) законних інтересів необхідно 

застосувати положення рішення ЄСПЛ, яке немає офіційного перекладу. 

                                                           
9 Див. додаток № 1. 
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Виконавцем при цьому є Мін’юст, який виконує свої повноваження відповідно до 

ст. 6 Закону. Основними завданнями Мін’юсту в межах цього провадження є 

організація здійснення перекладу та затвердження тексту перекладу рішення ЄСПЛ 

як офіційного. 

Серед основних етапів провадження щодо здійснення офіційного перекладу 

рішення ЄСПЛ можна виділити такі: початок провадження; розгляд клопотання 

слідчим суддею (судом); прийняття рішення у формі ухвали; перегляд рішення; його 

виконання. 

Є два варіанти початку провадження. Перший – з ініціативи заявника, де він 

заявляє в суд клопотання, в якому зазначено, яке саме рішення ЄСПЛ необхідно 

перекласти. З метою прискорення провадження заявник має право додати до 

клопотання переклад цього рішення. 

Провадження також може розпочатись з ініціативи слідчого судді (суду). У 

цьому випадку слідчий суддя (суд) самостійно звертається до Мін’юсту з вимогою 

здійснити офіційний переклад рішення ЄСПЛ, яке, на думку слідчого судді (суду), 

необхідно застосувати для захисту прав та (або) законних інтересів учасників 

кримінального провадження. 

На етапі розгляду клопотання слідчий суддя (суд) перевіряє відсутність 

офіційного перекладу запрошуваного рішення ЄСПЛ, а також відсутність 

провадження про здійснення офіційного перекладу запрошуваного рішення ЄСПЛ у 

цьому чи іншому суді.  

За результатами розгляду клопотання, слідчий суддя (суд) приймає рішення про 

здійснення офіційного перекладу рішення ЄСПЛ чи про відмову в задоволенні 

клопотання. Таке рішення слідчого судді (суду) має форму ухвали і може бути 

оскаржене. У випадку відмови у задоволенні клопотання слідчий суддя (суд) 

обов’язково наводить мотиви свого рішення та обґрунтовує його.  

Загалом розгляд клопотання та прийняття по ньому рішення не повинен 

перевищувати 15 днів. Строк вираховується з дня надходження клопотання у 

відповідний суд, а завершується прийняттям ухвали.   
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Наступним етапом цього провадження є перегляд ухвали слідчого судді (суду) 

судом вищої інстанції. Заявник може оскаржити ухвалу слідчого судді (суду) про 

відмову в задоволенні клопотання у порядку апеляції відповідно до положень глави 

26 розділу 3 та розділу 5 КПК України. За результатами перегляду відповідний 

апеляційний суд уповноважений скасувати ухвалу слідчого судді (суду) та ухвалити 

нову ухвалу чи залишити ухвалу слідчого судді (суду) без змін. 

Виконання ухвали слідчого судді (суду) про здійснення офіційного перекладу 

рішення ЄСПЛ покладається на Мін’юст. Цей етап починається з направлення 

ухвали слідчого судді (суду) до Мін’юсту разом із додатками (якщо такі є). 

Отримавши ухвалу, Мін’юст, керуючись положеннями ст. 6 Закону, здійснює 

офіційний переклад запрошуваного рішення ЄСПЛ. Також Мін’юст здійснює 

перевірку перекладу рішення ЄСПЛ, наданого суб’єктом звернення, і затверджує 

його як офіційний (за умови відповідності перекладу оригінальному тексту рішення 

ЄСПЛ). Після здійснення офіційного перекладу Мін’юст оприлюднює його в 

офіційних друкованих виданнях, на офіційному сайті Мін’юсту, а також направляє 

текст перекладу в суд, що прийняв ухвалу. Здійснення офіційного перекладу 

рішення ЄСПЛ відбувається у розумні строки, але не більше 3 місяців із дня 

отримання Мін’юстом ухвали.  

Для того, щоб принцип розумності строків не був порушений, на час розгляду 

клопотання (оскарження відмови в задоволенні клопотання) та здійснення 

офіційного перекладу Мін’юстом відповідне кримінальне провадження зупиняється.   

На завершення можна навести кілька переваг провадження щодо здійснення 

офіційного перекладу рішення ЄСПЛ. По-перше, таке провадження передбачає 

пріоритет у здійсненні офіційного перекладу саме тих рішень ЄСПЛ, які є 

затребуваними для вирішення конкретного кримінального провадження і захисту 

прав та законних інтересів його учасників. Іншими словами, якщо наразі Мін’юст 

затверджує переклад тих рішень ЄСПЛ, які він сам вважає за потрібне (не 

враховуючи рішення ЄСПЛ проти України), то з уведенням запропонованого 

провадження з’явиться можливість оптимізувати діяльність Мін’юсту та зосередити 
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увагу на тих рішеннях ЄСПЛ, які є затребувані правозастосувачами і зацікавленими 

учасниками кримінального провадження.  

По-друге, у практиків з’являється реальна можливість впливати на 

вдосконалення чинного кримінального процесуального законодавства шляхом 

заявлення клопотань про здійснення офіційного перекладу рішень ЄСПЛ. Більше 

того, здійснюючи офіційний переклад рішень ЄСПЛ, Україна як держава виконує 

свої міжнародні зобов’язання перед міжнародним співтовариством щодо 

дотримання прав та законних інтересів людини, а також застосування положень 

Конвенції та практики її використання у кримінальному провадженні в перебігу 

ухвалення процесуальних рішень. 

По-третє, судді та інші органи правозастосування в кримінальному 

провадженні не зможуть аргументувати відмову застосувати положення того чи 

іншого рішення ЄСПЛ, посилаючись на відсутність його офіційного перекладу чи 

незнання іноземної мови, як це часто буває. 

По-четверте, застосування провадження на практиці не передбачає значних 

додаткових матеріальних ресурсів, оскільки відповідно до чинного законодавства 

Мін’юст уже сьогодні займається питанням офіційного перекладу рішень ЄСПЛ. А 

провадження дасть можливість перекладати рішення ЄСПЛ не тільки щодо України, 

а й щодо інших держав. Більше того, практика ЄСПЛ буде доступна у зручному 

форматі єдиного реєстру рішень Суду 

І, нарешті, мабуть, найважливішою перевагою цього провадження є можливість 

по його завершенні використовувати офіційний переклад рішення ЄСПЛ у 

практичній діяльності органами правозастосування як джерела права, незалежно від 

галузі юридичного процесу [172, с. 181-183]. При цьому важливим є створення 

єдиного реєстру офіційних перекладів рішень ЄСПЛ, на чому наголошують 75 % 

опитаних нами суддів та слідчих працівників Національної поліції України10. Таку ж 

думку висловлює І. Я. Олендер, В. В. Щепоткіна та В. Г. Костенко. Зокрема судді 

зазначають, що електронна збірка всіх рішень ЄСПЛ була би дуже корисною для 

практичних працівників, адже враховуючи сучасний стан технічного забезпечення 

                                                           
10 Див. додаток № 1. 
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національних судів немає жодних обмежень для доступу до такої бази даних просто 

із судової зали чи нарадчої кімнати окрім, звісно, наявності самої електронної збірки 

рішень ЄСПЛ [121, с. 90; 79, с. 57]. Створення спеціальних програм з відповідним 

рубрикатором значно спростило б як вивчення, так і застосування практики ЄСПЛ  

[211, с. 32-33]. 

Далі, перейдемо до з’ясування особливостей прийняття КПР судом 

присяжних. Важливість цього питання зумовлене тим, що відповідно до положень 

статей 124 та 129 Конституції України народ безпосередньо бере участь у здійсненні 

правосуддя через народних засідателів і присяжних, а судочинство може 

проводитись як професійними суддями, так й судом присяжних [75]. Попри це, як 

слушно зауважує А. А. Солодков, de-facto форми участі народу у здійсненні 

правосуддя, що передбачена чинним законодавством, за своєю правовою природою 

не є судом присяжних та потребує вдосконалення [181, c. 5]. 

З огляду на це, слід проаналізувати, які особливості має прийняття КПР судом 

присяжних із метою створення і забезпечення належного функціонування суду 

присяжних в Україні. 

Перш ніж перейти до розгляду питання особливостей прийняття рішень судом 

присяжних у кримінальному судочинстві, варто визначитись із тим, що слід 

розуміти під судом присяжних. Це важливо зробити, оскільки залежно від обраного 

підходу до розуміння згадуваного правового інституту змінюються межі предмета 

дослідження, а, відтак, і його результати. 

У науці кримінального процесу існує кілька підходів до розуміння суду 

присяжних. Відповідно до першого підходу, як стверджує А. А. Солодков, у 

літературі прийнято вважати, що суд присяжних має дві основні форми – спільна 

колегія представників народу з професійним суддею (суддями) та самостійна колегія 

присяжних [181, с. 13]. Цей підхід передбачає існування англо-американської 

(класичної) моделі участі народу у здійсненні правосуддя та європейської 

(континентальної). 

Другий підхід полягає в тому, що тільки англо-американську (класичну) модель 

залучення представників суспільства до розгляду кримінальних проваджень можна 
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називати судом присяжних. Іншим механізмом залучення громадськості до 

відправлення правосуддя є інститут народних засідателів. Цей інститут може мати 

різні назви: “народні засідателі”, шефени (з нім. – schöffen), “народні судді”, 

“непрофесійні судді” (англ. – lay judges), асізи, а сам суд за участю народних 

засідателів нерідко називають судом шефенів [19, с. 104]. Проте, як стверджує 

С. В. Оверчук, попри можливі різні назви, сутність цих процесуальних форм 

залишається єдиною. Суд шефенів є самостійним правовим інститутом, а не 

європейським підвидом суду присяжних [119, с. 420-423]. 

Такої самої думки дотримується й А. А. Солодков. Науковець стверджує, що 

правовій природі суду присяжних відповідає винятково його англо-американська 

(класична) модель. Континентальна модель суду присяжних лише умовно має таку 

назву в силу данини історичним традиціям [181, с. 10]. 

Третій підхід передбачає інтерпретацію словосполучення “суд присяжних 

засідателів” з огляду на його сучасне значення у розширеному та звуженому 

розумінні. Зокрема, А. Б. Войнарович стверджує, що суд присяжних засідателів у 

широкому розумінні – це всі сучасні форми участі народу в здійсненні правосуддя у 

кримінальних провадженнях. У вузькому розумінні – це суд присяжних з окремою 

колегією засідателів від народу (або, власне, суд присяжних англо-американського 

зразка) [27, c. 44]. На думку науковців, цей підхід можна назвати компромісним, 

оскільки він дозволяє поєднати під єдиною назвою різні форми участі народу в 

здійсненні правосуддя, які, утім, за своєю сутністю і правовою природою не є судом 

присяжних [181, с. 27]. 

Серед наведених підходів до розуміння суду присяжних, на наш погляд, 

найбільш правильним є розуміння правового інституту лише як англо-

американської (класичної) моделі залучення суспільства до відправлення 

правосуддя. Саме тому, досліджуючи питання особливостей прийняття КПР судом 

присяжних, ми беремо за основу класичну (англо-американську) модель суду 

присяжних. 
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Провівши ґрунтовний аналіз наукової літератури із зазначеної тематики, ми 

виокремлюємо такі особливості прийняття рішень судом присяжних у 

кримінальному процесі: 

1) розмежування компетенції професійного судді та колегії присяжних. 

Характерною рисою суду присяжних є розмежування компетенції між 

представниками з народу (присяжними), котрі, керуючись внутрішнім 

переконанням, життєвим досвідом та совістю, відповідають винятково на питання 

факту (чи було вчинено злочин; чи винуватий у його вчиненні обвинувачений; чи 

заслуговує він на поблажливість?), та професійними суддями, які уповноважені 

вирішувати усі питання, пов’язані із застосування правових норм у процесі 

відправлення правосуддя. Це пояснюється тим, що присяжні, вирішуючи питання 

факту, здатні більш глибоко, аніж професійний суддя, підійти до встановлення 

обставин справи. При цьому, як стверджує Д. П. Тулєнков, завдання присяжних 

полягає не в установленні точної відповідності обставин справи існуючій нормі 

права, а у визначенні внутрішнього правового сенсу досліджуваної ситуації із 

позицій природного права та справедливості. Такий рівень пізнання можливий лише 

при поділі компетенції колегії присяжних засідателів і професійного судді [200, с. 

141]. 

Професійний суддя, у свою чергу, уповноважений вирішувати питання 

визначення обвинуваченому конкретного виду та міри покарання, застосування 

доказів у кримінальному провадженні та інші питання, що потребують спеціальних 

знань у галузі права. Проте, як справедливо зазначає Д. П. Тулєнков, навіть при 

першому наближенні до розгляду проблеми розмежування питань факту і права 

можна виявити, що пізнавальна компетенція присяжних засідателів і професійного 

судді тісно переплетені між собою [200, с. 134].  

Іноді бувають ситуації, коли складно визначити, що є питанням факту, а що – 

питанням права. Зокрема, йде мова про, так звані, змішані питання факту-права 

(mixed fact-law). У судочинстві за участі журі присяжних, змішані питання найбільш 

часто зустрічаються, коли до встановлених фактів справи необхідно застосувати 

правовий стандарт. Прикладом може слугувати випадок, коли присяжні 
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відповідають на запитання: “Чи є рух на певній швидкості з урахуванням погодних 

умов і характеристик дорожнього покриття “злочинною недбалістю”? Таким чином, 

присяжні одночасно з вирішенням питань факту в чистому вигляді (швидкість 

автомобіля, погодні умови тощо), підтверджують або спростовують право 

потерпілого на відшкодування збитків [12, с. 175]. 

Більше того, Д. П. Тулєнков стверджує, що фактичні обставини справи не 

можна розглядати поза зв’язком з їх правовим змістом, оскільки саме в силу своєї 

юридичної значимості вони є предметом кримінального процесуального пізнання. 

Присяжні, навіть відповідаючи на питання вини (питання факту),  вирішують, тим 

самим, питання права: чи підлягає людина покаранню? [200, с. 90]. При цьому, 

попри визначене законодавством розмежування компетенції журі та професійного 

судді, у практиці відправлення правосуддя судом присяжних відомі ситуації, коли 

представники народу, не порушуючи положень закону, безпосередньо вирішували 

питання права. У науковій літературі таку діяльність присяжних називають 

“нуліфікацією норми права”; 

2) нуліфікуюче рішення суду присяжних (“jurynullification”). Як стверджує У. 

Бернам, у сучасному американському суді присяжним твердять, що вони повинні 

приймати право таким, як його їм трактує суддя, і на цій основі вирішувати справу. 

У противному випадку, вердикт, що суперечить закону, буде скасований [12, с. 175].  

Однак в окремих ситуаціях присяжні, всупереч тій оцінці, яку б дав 

професійний суддя, виходять з дещо інших підстав (здоровий глузд, життєвий досвіт 

і т.д.), які право при усієї його досконалості не в змозі охопити. Більше того, як 

стверджує Д. П. Тулєнков, присяжні у своїй діяльності керуються справедливістю як 

принципом права, що не обмежується нормами законодавства, тобто в окремих 

випадках виходять з того, що саме застосування позитивного права в конкретній 

ситуації буде несправедливим [200, с. 139, 142]. Саме тому судовій практиці відомі 

випадки, коли присяжні виносили рішення виправдати обвинуваченого, незважаючи 

на наявність у його діях ознак кримінального діяння, що підтверджені 

беззаперечними доказами. У такій ситуації йде мова про “нуліфікуючий вердикт” 

суду присяжних, де вони відіграють роль як “суддів права”, так і “суддів факту”. 
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Тобто, як стверджує У. Бернам, відмовляючись застосувати норму права, присяжні її 

“нуліфікують” [12, с. 176].  

Право присяжних на нуліфікацію не оформлене юридично. Саме тому, ані 

головуючий суддя, ані сторона захисту не можуть інформувати присяжних про 

нього. Проте, de facto присяжні здійснюють нуліфікацію шляхом винесення 

виправдувального вердикту, який, як відомо, не підлягає перегляду; 

3) вердикт присяжних як окреме КПР. У науці кримінального процесу є багато 

визначень вердикту присяжних. Проте загалом науковці погоджуються з тим, що 

вердикт є самостійним рішенням колегії присяжних, що передує суддівському 

рішенню та є визначальним відносно вироку, – зумовлює вид покарання, його 

розмір, хід і спрямованість подальшого розгляду у справі до винесення вироку [27, 

с. 179; 115, с. 614-615; 127]. Це, з одного боку. 

Із другого боку, як стверджує С. О. Насонов, в юридичній літературі є 

судження, що ставлять під сумнів приналежність вердикту присяжних до КПР і 

розглядають його лише як певну рекомендацію професійному судді. Зокрема, 

В. М. Биков вважає, що відповідно до законодавства правосуддя здійснює суддя, а 

присяжні не мають таких повноважень; вони беруть участь у судовому розгляді 

лише для винесення вердикту [115, с. 609-610; 21]. 

Таким чином, щоб з’ясувати приналежність вердикту присяжних до КПР, слід 

звернути увагу на його характерні риси. Досліджуючи КПР, Н. В. Глинська, виділяє 

такі їх визначальні ознаки: правовий, державно-владний та владно-розпорядчий 

характер, загальнообов’язковість рішень, пізнавально-посвідчувальний і 

спонукальний (ініціюючий) характер, рішення ухвалюються у визначеному законом 

порядку та формі, спрямованість рішень на виконання загальних завдань 

кримінального провадження [32, с. 39-41]. 

У зв’язку із цим доцільно розглянути по черзі кожну із зазначених ознак 

стосовно вердикту присяжних. Отже, правовий характер рішень означає, що вони 

містять відповіді на питання матеріального та (або) процесуального права, що 

виникають у перебігу кримінального провадження. Основними питаннями, що 

вирішуються у вердикті журі, є питання факту кримінального правопорушення та 
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вини обвинуваченого, відповіді на які безпосередньо впливають на виникнення, 

зміну та (або) припинення кримінальних процесуальних відносин. Більше того, не 

слід забувати про можливість вердикту виходити за межі кримінального закону 

шляхом виправдання особи, яка відповідно до закону є правопорушником, проте не 

є такою з точки зору суспільства.  

Державно-владний характер означає, що рішення можуть бути прийняті тільки 

уповноваженими на те державними органами і посадовими особами у межах 

визначеної компетенції. Вердикт журі приймається присяжними, що пройшли 

встановлену процедуру відбору. Присяжні під час виконання своїх повноважень 

користуються правовим статусом судді і компетентні приймати рішення у рамках 

певного кримінального провадження. Вердикт присяжних містить владне веління, 

що спонукає головуючого суддю на прийняття відповідного вироку, причому, 

відступити від волі журі, окрім випадку виправдувального вердикту, суддя може 

лише за наявності визначених законом підстав, що говорить про владно-

розпорядчий, загальнообов’язковий та спонукальний (ініціюючий) характер  

вердикту.    

Як стверджує Н. В. Глинська, пізнавально-посвідчувальний характер КПР 

означає, що будь-яке рішення не лише виражає певний рівень пізнання тих чи інших 

обставин конкретного провадження на момент його ухвалення, а й фіксує у своєму 

змісті результати досягнутого рівня пізнання [32, с. 41]. Приймаючи вердикт, 

присяжні констатують доведеність чи не доведеність фактів, що мають значення для 

справи. Це можна назвати фінальним етапом пізнання обставин конкретного 

провадження. 

Закон визначає, що прийняття рішення журі відбувається шляхом голосування 

у нарадчій кімнаті. Форма вердикту являє собою опитувальний лист, в якому в 

логічній послідовності викладені запитання стосовно події кримінального 

правопорушення, вини та можливості поблажливого ставлення до обвинуваченого. 

Відповідаючи на запитання, журі встановлює наявність чи відсутність 

розглядуваних обставин. При цьому питання у своїй сукупності спрямовані на 
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виконання загальних завдань кримінального провадження, тобто притягнення особи 

до кримінальної відповідальності.   

Таким чином, можна говорити про приналежність вердикту присяжних до КПР; 

4) форма вердикту та вимоги до неї. Як стверджує У. Бернам, по всіх 

кримінальних провадженнях за участі журі присяжних виноситься “генеральний 

вердикт11” (general verdict), в якому вказується тільки висновок присяжних. 

Присяжним видається заготовлений формуляр генерального вердикту, де у 

відповідній графі необхідно позначити галочкою відповіді на запитання щодо 

наявності чи відсутності вини обвинуваченого по кожному пункту пред’явленого 

обвинувачення [12, с. 204]. Проте варто зазначити, що форма вердикту не є 

довільною. Вердикт виноситься тільки з питань, що входять до компетенції 

присяжних, тобто з питань доведеності фактичних обставин справи, вини 

підсудного і про те, чи заслуговує він на поблажливість. 

У науковій літературі фахівці виділяють й інші вимоги до форми вердикту. 

Зокрема, В. В. Демченко звертає увагу на важливість постановки запитань. Це 

означає, що вони не повинні бути громіздкими, перевантаженими зайвою 

інформацією та важкими для сприйняття, адже усі ці фактори впливають на зміст 

відповідей присяжних [46]. Окрім того, С. О. Насонов наголошує на важливості 

такої вимоги до форми вердикту, як несуперечливість, тобто відповідність запитань, 

що містяться в питальному аркуші, та відповідей присяжних12. Науковець відзначає, 

що суперечливість рішення журі перешкоджає прийняттю головуючим суддею 

                                                           
11 Примітка. Загалом, науковці виділяють чотири види вердиктів присяжних: 1) генеральний вердикт, в якому 

присяжні вирішують питання про винуватість або невинуватість підсудного у пред’явленому обвинуваченні; 2) 

розділений вердикт, що виноситься у випадку, якщо за одними пунктами обвинувачення особу визнано винуватою, а 

за іншими – невинуватою; 3) вердикт, що змінює обвинувачення, – підсудний визнається винуватим у злочині, який не 

зазначено в обвинувальному акті; 4) “спеціальний” вердикт – констатує відсутність вини підсудного унаслідок 

психічного розладу [181, с. 22]. 

12 Примітка. Як стверджує С. О. Насонов, вердикт буде суперечливим у таких випадках: 1) відповідь на одне 

або кілька запитань суперечить відповіді (відповідям) на інше (інші) запитання; 2) відповідь суперечить запитанню; 3) 

відповідь внутрішньо суперечлива, тобто містить взаємовиключні положення (як правило, між короткою відповіддю 

та її поясненням); 4) присяжні відповідають на запитання, які слід залишити без відповіді; 5) присяжні залишають без 

відповіді запитання, на які необхідно дати відповідь [115, с. 615]. 
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вироку, оскільки протиріччя у вердикті не дозволяють встановити, до якого з 

висновків дійшли присяжні [115, с. 615-620]. 

Ще однією та, напевно, найбільш важливою вимогою до форми вердикту 

присяжних є його мотивація. Як відомо, визначальною ознакою цього правового 

інституту є те, що журі приймає рішення без наведення мотивів. З другого боку, на 

сьогодні усе більше прослідковується загально-світова тенденція до уніфікації як 

кримінального процесу загалом, так і його окремих інститутів. Тому, як стверджує 

І. В. Гловюк, практика виносити судом присяжних немотивований вердикт 

змінюється, у тому чисті завдяки діяльності ЄСПЛ [35, с. 359].   

Як правило, ЄСПЛ розглядає скарги на порушення процедури притягнення до 

кримінальної відповідальності за участі суду присяжних у контексті положень статті 

6 Конвенції [72] (право на справедливий судовий розгляд), а точніше, щодо 

обґрунтованості судових рішень. Практика ЄСПЛ свідчить про те, що 

обґрунтування судових рішень є одним з основних критеріїв  належного 

відправлення правосуддя. Так, у справі “Руїз Торія проти Іспанії” (Ruiz Torija v. 

Spain) ЄСПЛ наголошує на важливості обґрунтування, адже саме ознайомившись з 

мотивами прийнятого рішення, учасники провадження можуть зрозуміти, що їх 

аргументи взяті до уваги, а, відтак, зростає готовність сторін прийняти винесене 

рішення. Крім того, обов’язок суду чітко викладати мотивування своїх рішень 

дозволить будь-якій стороні ефективно використати право на оскарження [160]. 

У такій ситуації цілком логічно постає запитання: “Чи суперечить такий 

правовий інститут як суд присяжних (з його немотивованим вердиктом) 

положенням Конвенції?” У рішенні “Саріч против Данії” (Saric v. Denmark) ЄСПЛ 

чітко зазначає, що саме по собі функціонування суду присяжних та прийняття 

національними судами рішень на підставі вердикту журі не є порушенням положень 

Конвенції [161].  

З другого боку, для того, щоб судове провадження відповідало вимогам 

справедливості, зі змісту рішення має бути зрозуміло, яким чином  і чому присяжні 

дійшли саме такого висновку. Зокрема, у справі “Такске проти Бельгії” (Taxquet v. 

Belgium) ЄСПЛ відзначає, що гарантіями розуміння обвинуваченим і громадськістю 
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винесеного вердикту можуть слугувати такі заходи, як надання присяжним указівок 

або повчань із правових питань, що розглядалися, чи представлених доказів, 

постановка присяжним точних та недвозначних питань, які складали б основу 

вердикту або компенсували відсутність мотивації [162]. За умови проходження у 

справі кількох обвинувачених важливою є конкретизація кримінальної 

відповідальності кожного з них. При цьому, вирішуючи питання наявності обставин, 

що обтяжують чи пом’якшують відповідальність, присяжним слід розглядати 

ситуацію окремо щодо кожного з  обвинувачених та, за необхідності, ставити 

уточнюючі запитання [159]; 

 5) голосування журі та наслідки не прийняття рішення. Загалом рішення 

присяжних приймається шляхом голосування. Обвинувальний чи виправдувальний 

вердикт, як правило,  може бути прийнятий лише у випадку, коли за нього 

проголосує увесь склад журі, тобто одноголосно. Менша кількість голосів за 

рішення означає, що присяжні “зайшли у глухий кут” (deadlocked jury). За таких 

умов головуючому судді не залишається нічого, окрім прийняття постанови про 

розпуск журі з підстав неможливості продовжувати провадження (mistrial) [12, с. 

203]. 

Проте у Британії із 1967 року та у деяких штатах США є можливість прийняти 

рішення кваліфікованою більшістю голосів. Це означає, що обвинувальний вердикт 

може бути прийнятий шляхом голосування “за” одинадцятьма з дванадцяти 

присяжних (якщо присяжних десять, то необхідно дев’ять голосів; якщо присяжних 

дев’ять – вісім голосів, відповідно). З другого боку, до такого голосування 

ставляться додаткові вимоги. Зокрема, при оголошенні рішення старшина 

присяжних зобов’язаний довести до відома, хто з членів журі погодився з 

вердиктом, а хто залишився в меншості. Також існує правило, відповідно до якого, 

головуючий суддя може не приймати вердикт журі, на обговорення якого витрачено 

менше двох годин або більше двох годин, але не більше того часу, який, на думку 

суду, є достатнім, ураховуючи характер і складність справи [153, с. 3-6; 41, с. 139]. 

Наслідком недотримання вказаних вимог є розпуск журі та слухання справи з 

початку новими складом присяжних. 
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РОЗДІЛ 2  

ПРАВИЛА ПРИЙНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ 

РІШЕНЬ 

 

2.1 Загальні правила прийняття кримінальних процесуальних рішень 

 

Загальні правила прийняття КПР покликані встановити той необхідний 

алгоритм дій, виконання якого забезпечило б належну якість КПР та їх відповідність 

чинному законодавству. Такі правила застосовуються до всіх процесуальних рішень 

у кримінальному  провадженні. 

Для того щоб з’ясувати значення поняття “загальні правила прийняття КПР”, 

перш за все необхідно здійснити аналіз таких словосполучень, як “загальні правила” 

та “прийняття КПР”.  

Почнемо зі словосполучення “загальні правила”. Етимологія слова “загальний” 

означає: “який стосується, торкається всіх, усього, поширюється на всіх, на все в 

цілому; який охоплює все, всіх” [23, с. 382]. А слово “правило”, у свою чергу, можна 

тлумачити, як: “положення, яким властива певна закономірність, стале 

співвідношення явищ” [23, с. 1100]. Таким чином, під словосполученням “загальні 

правила” слід розуміти положення, яким властива певна закономірність, стале 

співвідношення явищ, які поширюються на все в цілому та, що охоплюють все, всіх. 

Питаннями загальних правил, щоправда з приводу провадження слідчих дій, 

займався А. П. Черненко, який під загальними правилами провадження слідчих дій 

розуміє правила, сформульовані в нормах, належних до інституту слідчих дій, що 

поширюють свою дію на порядок провадження кожної із дій, що входить до їх 

системи, і є обов’язковими для виконання посадовими особами державних органів, 

які здійснюють провадження у кримінальній справі [207, с. 92-93]. 

Отже, загальними є правила (положення), які закріплені в певному джерелі, 

встановлюють закономірність чи стале співвідношення явищ у межах певного 

різновиду діяльності (інституту або іншої відносно самостійної системи суспільних 

відносин), поширюють свою дію на порядок провадження кожного виду діяльності, 
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що входять до цієї системи, а також є обов’язковими для виконання суб’єктами, що 

виконують таку діяльність. 

Далі звернемо увагу на словосполучення “прийняття КПР”. Як уже зазначалося, 

під ним слід розуміти законодавчо врегульовану свідому та цілеспрямовану 

процесуальну діяльність уповноваженого на це суб’єкта із застосування 

кримінальних процесуальних норм, що являє собою інформаційний процес судово-

слідчого пізнання, полягає у визначенні цілей, постановці завдань та їх найбільш 

оптимальному виконанні й завершується прийняттям правозастосовного акта-

документа. 

Ураховуючи викладене, можна навести такі найбільш характерні ознаки 

загальних правил прийняття КПР:  

1) вони є правилами, тобто положеннями, яким передається якась 

закономірність, стале співвідношення певних явищ. Загальні правила прийняття 

КПР відображають ті закономірні та необхідні зв’язки між елементами в механізмі 

прийняття КПР, дотримання яких забезпечує відповідність процесуальних рішень 

чинному законодавству у царині кримінального провадження. Такі правила 

отримують відбиття в нормах кримінального процесуального права;  

2) діють у межах механізму прийняття КПР. Вони поширюють свою дію на 

порядок прийняття кожного кримінального процесуального рішення в межах 

кримінального провадження. Такими процесуальними рішеннями є всі рішення 

органів досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду (п. 1 ст. 110 КПК 

України);  

3) є обов’язковими для виконання посадовими особами державних органів, які 

приймають участь у кримінальному провадженні. Недотримання загальних правил 

прийняття КПР має наслідком невідповідність прийнятих рішень чинному 

кримінальному процесуальному законодавству (їх незаконність).  

З огляду на найбільш характерні ознаки загальні правила прийняття КПР слід 

визначити як нормативні положення, що є обов’язковими для виконання 

посадовими особами державних органів, які беруть участь у кримінальному 

провадженні, поширюються на врегульовану нормами кримінального 
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процесуального права відносно відокремлену систему суспільних відносин, у межах 

якої відбувається збір інформації, що має значення для прийняття рішення та 

дослідження фактичних обставин справи, встановлення правових умов, у межах 

яких приймаються КПР, а також застосування конкретних процесуальних норм до 

виявлених фактичних обставин справи [175, с. 196].  

Загальні правила прийняття КПР у своїй дії схожі з засадами кримінального 

провадження. Але ці поняття не є тотожними.  

За загальним правилом, як стверджує Д. О. Пилипенко, у чинних нормативно-

правових актах нашої держави не міститься визначення принципів конкретної галузі 

права, правовідносини якої вони регулюють. Натомість законодавець обмежується 

визначенням переліку принципів, які є основою формування чинних нормативно-

правових актів галузі права та провідним регулятором правовідносин, що виникають 

у межах їхньої дії [128, с. 150-151]. Таким чином, для з’ясування поняття принципів 

(засад) кримінального процесу слід звернутись до науки кримінального процесу. 

Так, на думку В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого та інших, загальні засади кримінального 

провадження – це закріплені в нормах права визначальні, фундаментальні 

положення щодо закономірностей і найбільш суттєвих властивостей кримінального 

провадження, що зумовлюють їх значення як засобу для захисту прав і свобод 

людини і громадянина, а також для врегулювання діяльності органів і посадових 

осіб, які ведуть кримінальний процес [39, с. 62]. Засади кримінального провадження, 

як стверджує Л. М. Лобойко, – це закріплені в правових нормах вихідні положення, 

що виражають панівні в державі політичні та правові ідеї і визначають суть 

діяльності сторін обвинувачення і захисту та суду щодо досудового розслідування і 

судового провадження [92, с. 43].  

Існують й інші визначення засад кримінального провадження, але загалом 

фахівці кримінального процесуального права погоджуються з тим, що засади 

закріплені в нормах права, є фундаментальними, основоположними, виражають 

найбільш суттєві властивості кримінального провадження та мають обов’язковий 

характер [39, с. 62; 92, с. 43; 81, с. 147-148].  
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Науковці-процесуалісти ведуть дискусії щодо того, чи є обов’язковим 

поширення дії кримінальних процесуальних принципів (засад) на всі стадії 

кримінального провадження або ці принципи (засади) поширюються лише на окремі 

його стадії. Одні наполягають на існуванні принципів окремих стадій кримінального 

провадження (О. В. Смірнов) [177, с. 108-110]. Інші стверджують, що існують 

загальні правила для окремих стадій кримінального провадження, але при цьому їх 

не можна називати принципами (А. П. Черненко, М. М. Михеєнко) [207, с. 92-93; 

109, с. 36].  

Так, на думку О. В. Смірнова, інституційними принципами кримінального 

процесу є “ідеї, що покладені в основу тих чи інших процесуальних інститутів. 

Якщо окремі норми – це “рядові солдати” процесу, а принципи – “офіцерський 

склад”, тоді загально-правові основи – “генералітет”, а міжгалузеві – “полковники”, 

галузеві – “майори”. Інституційні ж принципи – це “лейтенанти” судочинства. Вони 

діють лише в рамках спеціального “звання”, не виходячи за межі свого інституту. 

Однак це повноцінні принципи, вони є похідними від більш високих змагальних 

основ…” [177, с. 108]. 

Заслуговує на увагу думка М. М. Михеєнка стосовно питання про існування 

принципів окремих стадій кримінального процесу, про те, що принципи процесу 

тільки тоді будуть принципами, коли вони поширюють вплив на всі або на більшість 

його стадій. Він пропонував називати правові положення окремих стадій загальними 

умовами, положеннями, але не принципами стадій [109, с. 36].  

Варто погодитись із А. П. Черненком, який наголошує: “Якщо виходити із 

визначення принципів права як загальних положень, то недоцільно поширювати це 

поняття і термін, яким воно позначається, на дрібніші, ніж галузь кримінально–

процесуального права, правові утворення (структурні елементи права – підгалузі, 

інститути). У противному разі поняття і значення принципів буде нівелюватися 

(знецінюватися)” [207, с. 92-93]. 

Дія принципів (засад) кримінального процесу поширюється на всі без винятку 

стадії кримінального провадження і є тією основною ознакою, що не характерна для 

загальних правил прийняття КПР, оскільки ті, у свою чергу, є обов’язковими лише 
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під час прийняття рішень у кримінальному судочинстві. Таким чином, певні 

загальні положення, що діють в межах окремих кримінальних процесуальних 

інститутів (загальні правила), є відмінними від засад кримінального провадження. 

На підставі проведеного аналізу чинного законодавства в частині, що регулює 

прийняття КПР, можна сформулювати такі загальні правила прийняття КПР. 

Правило перше. Рішення приймаються уповноваженим на те суб’єктом 

кримінального провадження (компетентною посадовою особою). Це правило 

полягає в тому, що кожне КПР повинне прийматися посадовою особою органів 

досудового розслідування, прокурором, слідчим суддею чи суддею особисто та 

виходячи з його повноважень. Особи, які хоча і є працівниками (персонал, стажери, 

практиканти та ін.) органів досудового розслідування, прокуратури чи судів, але при 

цьому не є уповноваженими на прийняття КПР, не мають права приймати такі 

рішення.    

 У кожному кримінальному провадженні відповідно до вимог законодавства 

визначаються: процесуальний керівник – прокурор, слідчий, який здійснюватиме 

досудове розслідування, чи їх група, слідчий суддя, суддя (колегія суддів) та 

присяжні (у випадках, коли судовий розгляд здійснює суд присяжних).  

Процесуальне керівництво у конкретному кримінальному провадженні 

здійснює прокурор (група прокурорів на чолі зі старшим прокурором), якого 

визначає керівник відповідного органу прокуратури після початку досудового 

розслідування.  

Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування (слідча група), 

визначається керівником органу досудового розслідування. 

Суд, що уповноважений розглядати провадження щодо конкретного 

кримінального правопорушення, визначається за правилами територіальної та 

інстанційної підсудності, а склад такого суду – враховуючи стадію кримінального 

провадження, судову інстанцію, тяжкість правопорушення, клопотання 

обвинуваченого (щодо суду присяжних) та конкретні обставини кримінального 

правопорушення. Безпосередньо суддів для розгляду провадження обирає 

автоматизована система документообігу суду. Присяжні визначаються 
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автоматизованою системою документообігу суду із числа осіб, які внесені до списку 

присяжних та проходять відбір після відкриття судового засідання. 

Саме ці учасники кримінального провадження уповноважені на прийняття 

процесуального рішення у конкретному провадженні щодо кримінального 

правопорушення чи проступку. Не мають право приймати КПР стажери, 

обслуговуючий персонал тощо. На це звертають увагу В. С. Зеленецький та 

Л. М. Лобойко. Зокрема, автори наголошують, що на практиці є випадки, коли до 

прийняття названих рішень допускаються стажисти, практиканти, помічники 

слідчого, інші особи, які не обіймають посади, що дають їм право приймати 

відповідні процесуальні рішення [58, с. 311]. Більше того, навіть ті посадові особи, 

які відповідно до законодавства допущені до ведення кримінального провадження, 

мають право приймати зазначені рішення тільки у межах своєї компетенції. Це 

означає, що якщо законодавець надав право приймати певне процесуальне рішення 

тільки, наприклад, прокурору або суду, то прийняти таке рішення за наявності 

відповідних підстав не може жодна інша посадова особа. Така компетенція 

іменується винятковою [58, с. 312-313].  

Проте суб’єкт правозастосовної діяльності, володіючи відповідними 

повноваженнями на прийняття КПР, одночасно має й обов’язок його прийняти за 

наявності визначених законом підстав, що звуться владними повноваженнями. 

Власне, такі повноваження, як стверджує А. І. Ілалутдінов, у теорії права 

визначаються як правовий засіб, що характеризує одночасно і право, і обов’язок 

владного суб’єкта діяти певним чином. Така подвійність пов’язана з тим, що владні 

повноваження надаються для виконання функцій органу державної влади або 

посадової особи. Внаслідок цього вважається, що особа, наділена владними 

повноваженнями, не може їх не використовувати для досягнення поставлених перед 

нею завдань [61, с. 128]. 

Друге правило. Прийняття КПР у розумні строки. Строки для прийняття КПР 

різняться залежно від виду таких рішень. Одні мають чіткі нормативно-визначені 

часові рамки, недотримання яких тягне за собою порушення закону (приклад, ст. 

186 КПК України, де сказано, що клопотання про застосування або зміну 
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запобіжного заходу розглядається слідчим суддею, судом невідкладно, але не 

пізніше сімдесяти двох годин з моменту фактичного затримання підозрюваного, 

обвинуваченого або з моменту надходження до суду клопотання). Як виняток можна 

розглядати ситуацію продовження відповідного процесуального строку у 

визначений законом спосіб. 

Інші ж не мають такої конкретизації і визначаються, виходячи з конкретних 

обставин провадження, враховуючи його складність як у цілому, так й окремих 

процесуальних дій, поведінку учасників тощо (наприклад, ст. 318 КПК України, 

відповідно до якої судовий розгляд має бути проведений і завершений протягом 

розумного строку). Часові межі у такому випадку визначаються, виходячи з 

принципу розумності строків. 

Попри це, слід погодитись із І. В. Малофєєвим, який звертає увагу на те, що 

зміст правової конструкції “розумний строк” полягає у тому, що вона покликана 

гарантувати виконання учасниками кримінального судочинства своїх зобов’язань у 

будь-якому випадку незалежно від наявності або відсутності у законі строків його 

виконання. Цінність згадуваного принципу стосовно регулювання кримінальних 

процесуальних відносин полягає в тому, що він вимагає від особи, що застосовує 

норми права, проявляти “раціональність, логіку, розсудливість, доцільність, 

необхідну дбайливість й обачність” [103, с. 48]. 

Таким чином, розумними вважаються строки, що є об’єктивно необхідними для 

прийняття відповідних процесуальних рішень. Критеріями для визначення 

розумності строків може слугувати: по-перше, складність конкретного 

кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості 

підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких 

здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій тощо; по-друге, 

поведінка учасників кримінального провадження; по-третє, спосіб здійснення 

слідчим, прокурором і судом своїх повноважень (ст. 28 КПК України). Отже, 

розглянемо перелічені критерії більш детально. 

Так, першим критерієм є складність прийняття відповідного кримінального 

процесуально рішення. Власне, складність прийняття рішень є оцінним поняттям, 
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що визначається, виходячи із багатьох критеріїв. Загальне правило обчислення 

розумного строку за цією ознакою виглядає таким чином: чим більш складне 

питання, тим більш тривалі строки його вирішення можна вважати розумними.  

Як стверджує І. В. Малофєєв, під фактичною складністю кримінальної справи 

традиційно розуміється його багатоепізодність, обсяг слідчих дій, які необхідно 

здійснити, складність доведення будь-якої з обставини тощо [103, с. 58]. Також при 

оцінці складності справи необхідно, крім іншого, брати до уваги і технічну сторону 

розслідування, наприклад, аналіз великої кількості свідчень на предмет їх 

несуперечності, складання великої кількості процесуальних документів, пов’язаних 

з участю значної кількості обвинувачених, потерпілих чи інших учасників 

кримінального провадження. Про це саме говорить й ЄСПЛ у своїй практиці. 

Зокрема, у рішенні “Неймейстер проти Австрії” (Neumeister v. Austria) було 

зазначено, що складність справи може бути зумовлена, наприклад, кількістю 

звинувачень, кількістю свідків і обвинувачуваних, які беруть участь у розгляді, або 

міжнародним аспектом справи [165, с. 35]. 

Проте важко не погодитись із твердженням М. О. Колоколова про те, що сама 

по собі складність справи (особливо за ознакою багатоепізодності) не може бути 

єдиною і достатньою підставою для надмірно тривалого її вирішення. Безумовно, 

необхідність провадження великої кількості процесуальних дій сама по собі не 

означає складність прийняття рішення. І, хоча багатоепізодність, наявність великих 

груп обвинувачених або великої кількості потерпілих, свідків не є визначальною 

ознакою складності процесу, однак повністю ігнорувати вказані обставини теж не 

можна [103, с. 59]. 

Таким чином, складність прави слід визначати, виходячи із загальної картини 

обставин, що мають місце при прийнятті КПР. Вони повинні розглядатись у своїй 

сукупності та взаємодії одна з одною, оскільки часто буває, що окремо певні 

обставини не становлять особливої складності, а в поєднанні з іншими стають, так 

би мовити, викликом для слідчого, прокурора чи судді. 

Ще одним критерієм є поведінка учасників при прийнятті процесуальних 

рішень. На думку І. В. Малофєєва, законодавець в указаному випадку має на увазі не 
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будь-якого учасника кримінального судочинства, а тільки тих із них, щодо яких 

передбачається порушення права на розумний строк. А порушення права будь-якої 

особи на доступ до правосуддя упродовж розумного строку можна констатувати 

тільки у тому випадку, якщо відповідна особа не перешкоджала провадженню у 

справі і цілеспрямовано не затягувала строки судочинства. Звісно ж, цей критерій 

може розглядатися як підстава призупинення перебігу розумного строку 

судочинства. Порушення права особи на доступ до правосуддя упродовж розумного 

строку може бути встановлено тільки протягом таких періодів, коли затримки 

судочинства відбувалися не з її вини [103, с. 64]. 

Проте, не слід поспішно оцінювати намагання того чи іншого учасника 

прийняття КПР використати всі наявні у нього можливості для захисту своїх 

інтересів як зловживання, тим більше, якщо такі механізми надані йому 

безпосередньо державою. Про це наголошує й ЄСПЛ у рішенні “Екле проти 

Німеччини” (Eckle v. Germany), зокрема, у п. 82 зазначеного рішення сказано, що ст. 

6 Конвенції не вимагає від заявників активної співпраці із судовими органами. 

Також не можна ставити їм у провину повне використання засобів правового 

захисту, доступних їм відповідно до національного законодавства. Проте їх 

поведінка є об’єктивним фактом, який не може бути віднесений на рахунок 

держави-відповідача і який необхідно брати до уваги при визначенні того, чи 

перевищила в даному випадку тривалість судових розглядів розумний строк [165, с. 

36]. 

Отже, особа, наділена правом на розумний строк судочинства, виходячи зі 

свого інтересу, може демонструвати певну позитивну поведінку у ході провадження 

у справі, що виключає затягування прийняття відповідних процесуальних рішень. 

Це може відбиватися у своєчасній реалізації нею своїх процесуальних прав і 

обов’язків, у недопущенні зловживання процесуальними правами, що могло б 

послужити збільшення тривалості загального терміну провадження у справі [116, с. 

100-101]. Однак така поведінка не є її обов’язком, а є лише бажаною.  

Вимога, яку у такому випадку можна адресувати до учасників прийняття 

процесуальних рішень, тільки одна – не зловживати своїми процесуальними 
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правами. Зловживання можуть проявлятися у систематичних відводах (без наявних 

для того підстав), затягуванні часу ознайомлення з матеріалами обвинувачення, 

порушенні порядку судового засідання тощо. Усе це може негативно впливати на 

перебіг процесу прийняття рішень, що слід враховувати при оцінці строку як 

розумного. 

При цьому треба не забувати, що якщо службові особи, які уповноважені 

приймати відповідні процесуальні рішення, володіючи реальними важелями впливу 

на учасників провадження, поведінка яких не відповідає положенням закону, не 

застосовують такі механізми, то наслідком такої бездіяльності є порушення 

розумності строку прийняття рішень як із боку учасників, так і відповідних 

суб’єктів застосування норм права. 

Останнім критерієм оцінки розумності строків є ефективність здійснення 

слідчим, прокурором і судом своїх повноважень у сфері прийняття процесуальних 

рішень. Однак, у чому саме полягає ефективність прийняття рішень? Напевно, що у 

швидкості прийняття відповідних рішень та можливості за їх рахунок отримати 

певний позитивний результат. І чим більшим є обмеження прав учасників 

провадження, тим більше сил треба прикладати для швидкого вирішення справи та 

відновлення порушених прав. На такому аспекті ефективності наголошує й ЄСПЛ у 

рішенні “Абдоелла проти Нідерландів” (Abdoella v. the Netherlands) від 25 листопада 

1992 р., у якому сказано, що питання про те, чим ризикує обвинувачений, повинне 

братися до уваги при оцінці обґрунтованості тривалості процесу. Наприклад, якщо 

особа перебуває під вартою у ході попереднього слідства, цей фактор повинен бути 

врахований при оцінці того, чи були звинувачення пред’явлені у розумний строк 

(п. 24 вказаного рішення) [165, с. 36]. 

Разом із тим, як стверджує І. В. Малофєєв, саме поняття “ефективність” слід 

розуміти у двох основних значеннях: в управлінському та соціальному. Перше 

передбачає, що ефективність являє собою співвідношення можливості досягнення 

найбільших результатів з якомога меншими витратами ресурсів. Такий підхід має 

під собою економічну основу, де поняття ефективності ототожнюється з 

можливістю отримати найкращий результат, витрачаючи якомога менше ресурсів. 
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Друге говорить про можливість сприяння вирішенню соціальних завдань, що стоять 

перед суспільством. І, на думку автора, в основу визначення правової ефективності 

прийняття кримінального процесуального рішення необхідно покласти саме 

соціальний зміст поняття ефективності, тобто таку її ознаку, як реальна здатність 

привести до поставлених цілей, а не результат як самоціль [103, с. 61-62]. Наочним 

прикладом зазначених слів може слугувати рішення ЄСПЛ у справі “Міхеєв проти 

Росії” (Mikheyev v. Russia) від 26 січня 2006 р. Так у п. 107 рішення згадуваний суд 

звернув увагу на те, що відсутність результатів будь-якого проведеного 

розслідування само по собі не свідчить про його неефективність: зобов’язання 

провести розслідування – це не зобов’язання отримати результат, а обов’язок вжити 

відповідних заходів [157]. 

Таким чином, вирішуючи питання про дотримання розумного строку з точки 

зору ефективності дій слідчого, прокурора і суду при прийнятті рішень, у першу 

чергу, слід звернути увагу на їх активність, наполегливість та цілеспрямованість і 

відповісти на запитання, чи проявлено ними належну старанність із тим, щоб 

виконати усі необхідні у кожному конкретному випадку процесуальні дії, які хоча і 

не мали очікуваних наслідків, проте зрештою повинні були забезпечити належне 

застосування норм права. 

Однак, навіть якщо на окремих етапах прийняття КПР і були дотримані усі 

вимоги, то це ще не означає ефективність такого процесу загалом. Про це говорить 

ЄСПЛ у рішенні “Добертен проти Франції” (Dobbertin v. France) від 25 лютого 1993 

р. У цьому рішенні зазначено, що хоча окремі етапи судового розгляду 

завершувалися у прийнятні строки, проте загальна тривалість судового розгляду 

перевищила розумні межі [155]. Отже, що є більш визначальним у такому випадку: 

швидкість прийняття рішень чи застосування всіх механізмів захисту інтересів 

суспільства?   

Як стверджує І. В. Малофєєв, розумний строк вимагає від правозастосувача не 

стільки негайності виконання необхідних заходів, скільки їх виконання у такий 

строк, щоб, з одного боку, вирішення справи було швидким, а з другого – повним і 

всебічним [103, с. 28]. 
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Принцип розумного строку кримінального судочинства вимагає від 

правозастосувача негайності провадження тих чи інших заходів, виконання дій, 

прийняття рішень не в усіх випадках, а тільки в тих, коли така необхідність 

випливає з обставин справи. Швидкість судочинства є одночасно і правом 

особистості і суспільства на швидкий суд, і гарантією реалізації цих прав. Однак 

така швидкість не повинна забезпечуватися шляхом обмеження будь-яких інших 

прав особистості і суспільства [103, с. 39].  

Власне, “негайність” прийняття тих чи інших процесуальних рішень має на 

меті встановлення одночасно двох умов – невідкладність і короткочасність. Перша 

означає, що дія, яка передує негайному здійсненню, і та, яку необхідно провести 

негайно, повинні складати єдиний ланцюжок, без втручання сторонніх ланок. Друга 

умова означає, що рішення повинні бути прийняті у такий проміжок часу, який є 

об’єктивно необхідним і достатнім для цього [126, с. 10]. Таким чином, не слід 

забезпечувати негайність прийняття відповідних рішень за рахунок процесуальних 

прав учасників провадження. Так, ст. 6 Конвенції вимагає, щоб судочинство було 

оперативним, але також закріплює і більш загальний принцип – принцип належного 

відправлення правосуддя. Між різними аспектами цієї фундаментальної вимоги 

повинен бути визначений справедливий баланс (“Боддаерт проти Бельгії” (Boddaert 

v. Belgium) від 12 жовтня 1992 р., пункт 39) [165, с. 35]. І хоча важливо проводити 

судові засідання у розумний строк, однак це не повинно бути зроблено за рахунок 

процесуальних прав однієї зі сторін (“ВАТ “Нафтова компанія “ЮКОС” проти 

Росії” (OAO “Neftyanaya Kompaniya “YUKOS” v. Russia) від 20 вересня 2011 р.) 

[165, с. 45]. 

Підсумовуючи викладене, можна сказати, що суб’єкт правозастосування 

зобов’язаний прийняти КПР з якнайменшими витратами часу, але з дотриманням 

усіх процесуальних прав учасників судового процесу. Звідси розумність строків 

являє собою, у першу чергу, судочинство без невиправданих затримок із тим, щоб у 

“протистоянні” швидкості та якості прийняття рішень пріоритет надавався саме 

другому. І якщо відповідна посадова особа мала можливість швидшого застосування 

норм права для вирішення невідкладної ситуації, але внаслідок недбалості не 
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скористався нею, це буде означати порушення вимоги щодо розумного строку 

прийняття таких рішень. Такі самі наслідки матиме ситуацій, коли певні учасники 

кримінального провадження умисно затягують прийняття процесуальних рішень, а 

суб’єкт застосування норм права, маючи реальні важелі впливу на хід указаної 

діяльності, не використовує їх. 

Залишилось ще одне питання із теми розумності строків прийняття КПР. Це 

питання стосується початку перебігу таких строків, або, іншими словами, з якого 

моменту слід оцінювати строки на їх розумність. Так, для правильної відповіді на 

поставлене запитання насамперед слід з’ясувати, яку роль відіграє у цьому випадку 

право на розумний строк прийняття рішень? Зокрема, його можна розглядати у двох 

основних ракурсів: як право особи у перебігу кримінального провадження і як 

інструмент досягнення цілей кримінального судочинства. 

У першому випадку початком оцінки строку на його “розумність” слугує 

момент залучення того чи іншого учасника у процес прийняття відповідного 

рішення. У такому разі розумність строків має суб’єктивний характер і випливає із 

права конкретних учасників провадження захищати свої інтереси. У другому 

випадку початком перебігу строку, що підлягає перевірці на предмет його 

“розумності”, слід вважати момент надходження інформації про наявність 

відповідних юридичних фактів, із настанням яких пов’язується початок процесу 

прийняття таких рішень, до уповноваженого на те суб’єкта. Однак, як стверджує 

І. В. Малофєєв, цей підхід можна застосувати у випадках використання розумного 

строку як правового інструменту, що дає контрольно-наглядовим органам 

законодавчо закріплену можливість забезпечення належної інтенсивності вирішення 

провадження [103, с. 54].  

Для потреб нашого дослідження найбільш доречним виявляється саме другий 

підхід. Це можна пояснити природою правового регулювання прийняття КПР, що 

відбивається перш за все у владному впливі на процес вироблення рішень із метою 

його унормування. Тож, на наше переконання, початком оцінки перебігу строків при 

правозастосовній діяльності на предмет їх “розумності” слід вважати саме 
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доведення до відома уповноваженого суб’єкта про наявність юридичного факту, що 

слугує підставою застосування відповідних процесуальних рішень. 

І на завершення можна навести таке визначення правила розумного строку 

прийняття КПР. Отже під ним слід розуміти обов’язкові для виконання нормативні 

положення, що полягають у вимогах прийняття КПР слідчим, прокурором та суддею 

(судом) ефективно й без невиправданих затримок, на підставі оперативного, повного 

та фахового дослідження усієї необхідної для цього інформації.   

Третє правило. Належна структура КПР. Належною можна вважати 

структуру процесуальних рішень, що складається із трьох основних частин: 

вступної, мотивувальної та резолютивної. Доцільно розглянути кожну з указаних 

частин більш детально. Так, вступна частина фактично є початком акта-документа і 

присвячена відомостям про те, що це за документ, хто, де і коли його прийняв. 

Власне, вступна частина повинна містити у собі інформацію, що стосується назви 

документа, осіб, які брали участь у прийнятті рішення, часу та місця його 

прийняття. 

Загалом у кримінальному провадженні усі рішення слідчого, прокурора 

приймаються у формі постанови, а судові рішення – постанови, ухвали чи вироку. 

Серед КПР у такому випадку слід виокремити обвинувальний акт, який, окрім 

власної назви, має ще й особливості структури, про що мова піде дещо пізніше. 

Датою прийняття постанови, ухвали чи вироку суду є дата проголошення 

такого рішення у визначеному законом порядку. Датою прийняття постанови 

слідчого чи прокурора є дата підписання такого рішення чи його погодження з 

уповноваженою службовою особою. Обвинувальний акт вважається прийнятим у 

момент, коли його погодив та підписав відповідний прокурор. Місцем прийняття 

рішення є відповідна адреса приміщення, в якому було його проголошено, 

підписано чи погоджено уповноваженою на те особою. 

Відомості про суб’єкта прийняття відповідного рішення стосуються особи чи 

осіб (колегії), які безпосередньо прийняли таке рішення. У випадку, якщо у процесі 

прийняття такого рішення склад колегії був з певних причин змінений, у самому 

рішенні зазначаються лише той склад колегії, що був на момент прийняття такого 
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рішення (останній склад колегії). Якщо рішення було прийнято колегіально, то у 

ньому необхідно зазначити, хто із суб’єктів його прийняття був призначений 

головуючим. Також до рішення вносяться відомості про осіб, що безпосередньо не 

приймали рішення, але допомагали у цьому. До таких осіб можна віднести секретаря 

судового засідання (у рішенні зазначається лише той секретар судового засідання, 

який був присутній у момент прийняття такого рішення). 

Далі у судових рішеннях необхідно зазначити інформацію про найменування 

(номер) кримінального провадження та прізвище, ім’я та по батькові 

обвинуваченого, рік, місяць і день його народження, місце народження і місце 

проживання, заняття, освіта, сімейний стан та інші відомості про особу 

обвинуваченого, що мають значення для справи. Також зазначаються відомості про 

закон України про кримінальну відповідальність, що передбачає кримінальне 

правопорушення, в учиненні якого обвинувачується особа, сторони кримінального 

провадження та інших учасників судового провадження.  

Мотивувальна частина являє собою “основу” кримінального процесуального 

рішення і містить, окрім викладу обставин кримінального правопорушення та їх 

юридичної кваліфікації, ще й обставини, що виступають підставами для прийняття 

відповідного рішення. Насамперед у мотивувальній частині викладається суть 

питання, що вирішується. У випадку, коли для вирішення такого питання звернулась 

інша особа, слід зазначити, за чиєю ініціативою воно розглядається. Якщо рішення 

приймає суд, то далі наводяться встановлені обставин справи із посиланням на 

докази, а також мотиви неврахування окремих доказів. На завершення відповідний 

суб’єкт правозастосування наводить мотиви вирішення тих чи інших питань, що 

входять у предмет розгляду. 

Третьою й останньою частиною кримінального процесуального рішення є 

резолютивна частина. Вона покликана навести відповіді на всі запитання, що 

поставлені у рішенні. Ця частина повинна містити відомості про зміст прийнятого 

процесуального рішення, місце та час (строки) його виконання, можливість та 

порядок оскарження. Судові рішення також повинні містити інформацію про строк і 
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порядок набрання рішенням законної сили, а постанови слідчого чи прокурора про 

особу, якій належить виконати відповідну постанову. 

Обвинувальний акт, на відміну від інших процесуальних рішень, має структуру, 

що складається із чотирьох елементів. У ньому, окрім вступної, мотивувальної та 

резолютивної частин, можна навести ще й додаткову частину, що містить у собі 

визначені законом додатки до обвинувального акта. 

Водночас загалом слід звернути увагу, що подібні рішення повинні також 

відповідати вимогам структурної упорядкованості. Це означає, як стверджує 

В. С. Зеленецький та Л. М. Лобойко, що рішення не може викладатися безсистемно, 

тобто без урахування того, що в його змісті є вихідним (має бути викладено 

насамперед) і того, що є похідним від першого (підлягає відображенню після нього, 

як вторинне або похідне від першого). Інакше кажучи, відомості що складають зміст 

рішення, повинні викладатися послідовно, поступально, і порушення цього правила 

є неприпустимим [58, с. 345-346]. 

Четверте правило. Присутність у кримінальному процесуальному рішенні всіх 

визначених законом реквізитів. Як стверджує Н. В. Глинська, необхідними 

реквізитами будь-якого кримінального процесуального рішення є: 1) назва, дата та 

місце прийняття; 2) дані про правозастосувача і номер кримінального провадження, 

в якому воно ухвалено; 3) усі встановлені у справі обставини, з якими закон 

пов’язує можливість прийняття такого рішення; 4) констатація факту дотримання 

умов ухвалення рішення, у тому числі додержання спеціальної процедури його 

ухвалення (якщо в законі такі передбачені); 5) фактичні дані, на підставі яких 

установлені обставини, а також їх аналіз; 6) мотиви, що підтверджують 

правильність усіх висновків, викладених у рішенні; 7) посилання на норми права, 

якими керувався орган або особа, які прийняли рішення; 8) зміст рішення, порядок 

та строки його виконання; 9) вказівка на можливість та порядок його оскарження, 

якщо це передбачено законодавством, підпис осіб, які прийняли рішення, відмітка 

про ознайомлення, а також відмітка про ознайомлення з ним осіб, чиїх інтересів 

стосується рішення; 10) викладення рішення на офіційному бланку та державною 

(українською) мовою [32, с. 260-261]. 
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П’яте правило. Правильне застосування належних норм матеріального та 

процесуального законодавства. Застосування норм права у визначеному аспекті 

полягає у їх оцінці на відповідність чинному законодавству та тлумаченні у спосіб, 

що передбачає пріоритет прав людини. Для кращого розуміння доцільно розглянути 

кожний зі згаданих видів діяльності при прийнятті КПР. 

Слід почати з оцінки належних норм матеріального та процесуального права. 

Така оцінка полягає у визначенні відповідності положень норм матеріального та 

(або) процесуального права вимогам Конституції України, загальновизнаним 

принципам та нормам міжнародного права у сфері захисту прав людини та основних 

свобод. Така вимога випливає зі змісту ст. 8 Конституції України [75]. Пленум 

Верховного Суду України, розглядаючи питання застосування Конституції України 

при здійсненні правосуддя, у своїй постанові підтвердив необхідність оцінювати 

зміст будь-якого закону чи  іншого   нормативно-правового   акта   з   точки   зору   

його відповідності   Конституції   і   в   усіх   необхідних   випадках застосовувати 

Конституцію як акт прямої дії [137]. 

Дещо інша ситуація склалася з приводу застосування міжнародних договорів. В 

українському законодавстві надається перевага у застосуванні положень 

міжнародного договору в ситуації, коли міжнародним договором України, який 

набрав чинності в установленому  порядку,  встановлено  інші  правила,  ніж  ті,  що 

передбачені  у  відповідному  акті   законодавства   України (ч. 2. ст. 19 ЗУ “Про 

міжнародні договори України”) [142]. 

У кожному конкретному випадку застосування норм права суб’єкт прийняття 

КПР визначає відповідність положень норм матеріального та (або) процесуального 

права певним положенням на власний розсуд.  

Далі варто перейти до тлумачення відповідних норм права. Воно має 

відбуватись у спосіб, який забезпечує пріоритет прав людини при вирішенні будь-

якого правового питання і в жодному разі не має спричиняти невиправданих 

обмежень конституційних прав і свобод учасників кримінального процесу. Можна 

сказати, що справедливість є керівною засадою тлумачення норм права, що містять 

оціночні поняття [58, с. 281-282]. 
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Шосте правило. Обґрунтованість КПР. Обґрунтованість процесуальних 

рішень у найбільш загальному її розумінні являє собою наведення конкретних 

підстав прийняття того чи іншого рішення, виходячи із наявної інформації. Як 

стверджує Н. В. Глинська, існує багато підходів до розуміння обґрунтованості, та 

незалежно від обраного підходу до досліджуваного поняття усі вчені вважають, що 

невід’ємною ознакою поняття обґрунтованості рішення є встановлення обставин, 

необхідних для винесення конкретного акта, за рахунок достатньої сукупності 

доказів, отриманих із передбачених законом джерел [32, с. 293-294]. Тому для 

кращого розуміння зазначеного поняття необхідно більш детально розглянути його 

ознаки. Отже, до ознак обґрунтованості КПР можна віднести таке: 

1) базується на фактичних даних, що отримані встановленим законом шляхом. 

Основою обґрунтування того чи іншого процесуального рішення у кримінальному 

провадженні слугують установлені відповідно до закону фактичні дані, що мають 

значення для вирішення розглядуваного питання. Таку інформацію, як стверджує 

С. В. Страхова, отримують за допомогою відповідних кримінальних процесуальних 

та криміналістичних засобів і методів та інформаційних процесів: збирання, 

фіксації, вилучення, обробки, передачі, зберігання, використання інформації [188, с. 

183]. Указана інформація може мати різний характер та джерело походження, однак 

уся вона повинна бути зібрана та оформлена у спосіб установлений законом.  

Фактичні дані встановлюються за допомогою відомостей, сукупність яких 

являє собою свого роду інформаційний еквівалент фактичних підстав рішень, вони 

дозволяють зробити висновок щодо досліджуваних обставин і являють собою 

інформаційні підстави процесуальних рішень. Власне обґрунтованість 

процесуального рішення, як наголошує А. М. Ксєнзов, передбачає трирівневу 

систему підстав: по-перше, наявність інформації, достатньої для встановлення 

фактичних обставин справи (інформаційна обґрунтованість); по-друге, встановлення 

фактичних обставин, достатніх для правильного юридичного висновку (фактична 

обґрунтованість); по-третє, встановлення в результаті юридичної оцінки фактичних 

обставин справи таких юридичних норм, що мають безпосереднє відношення до 

прийняття цього рішення і підлягають реалізації (юридична обґрунтованість). 
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Рівні обґрунтованості відбивають певний стан інформаційних, фактичних і 

юридичних підстав. Такий стан виражається поняттям достатності зазначених 

підстав для прийняття рішень, у чому й полягає взаємозв’язок понять 

обґрунтованості і підстав процесуальних рішень. Інформаційна обґрунтованість 

процесуального рішення досягається при наявності достатніх інформаційних 

підстав, що можуть виступати у вигляді доказів, непроцесуальної інформації, 

презумпції, фікцій, преюдицій і загальновідомих фактів [85, с. 137-139]. Отже, 

можна вести мову про комплексний характер обґрунтування, адже для аргументації 

висновків можуть бути використані різні як за якістю, так і за призначенням, 

взаємопов’язані між собою засоби [33, с. 11]. 

Таким чином, як зазначає А. М. Ксєнзов, обґрунтованість як невід’ємна 

властивість процесуального рішення – це відповідність всіх без винятку, що 

містяться в рішенні, висновків фактичним обставинам справи та наявним даним, 

доказам. Процесуальне рішення буде обґрунтованим при наявності достатніх 

підстав для його прийняття [85, с. 137-139]. 

Про це також наголошує й ЄСПЛ у своїй практиці. Зокрема, у п. 74 рішення 

“Мамедова проти Росії” (Mamedova v. Russia) від 1 червня 2006 р. суд зазначив, що 

перевіряючи законність і обґрунтованість продовження тримання заявниці під 

вартою, національні суди незмінно посилалися на тяжкість обвинувачень як на 

головний чинник при оцінці ймовірності того, що заявниця переховуватиметься від 

правосуддя, перешкоджатиме ходові розслідування або вчинятиме нові злочини. 

Однак, хоча суворість покарання є визначальним елементом при оцінці ризику 

переховування від правосуддя чи вчинення нових злочинів, потребу подальшого 

позбавлення когось волі не можна оцінювати з винятково абстрактного погляду, 

беручи до уваги тільки тяжкість злочину. Продовження строку тримання під вартою 

також не можна застосовувати як передбачення вироку у формі позбавлення волі. … 

Це особливо важливо в таких справах, як ця, в якій правова кваліфікація фактів, а, 

отже, й покарання, що загрожувало заявниці, була дана обвинуваченням без 

судового дослідження питання про те, чи підкріплюють зібрані докази обґрунтовану 

підозру в тому, що заявниця вчинила інкримінований злочин … [101, с. 89]. 
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Таким чином, можна вести мову не лише про належний спосіб збирання та 

організації необхідної для вирішення питання інформації, а й її повноту з тим, щоб 

висвітлити усі сторони як “позитивні”, так і “негативні” з точки зору 

правозастосувача. Більше того, така повнота повинна відповідати вимозі 

достатності, про що зазначили В. С. Зеленецький та Л. М. Лобойко. Так, науковці 

наголосили на тому, що якщо у процесі пізнання досягнуто таке розуміння, що 

дозволяє констатувати встановлення істини, прийняти законне і обґрунтоване 

рішення, то така повнота дослідження кваліфікується як достатня (для вирішення 

відповідних правових задач). Неповнота дослідження обставин справи, у свою 

чергу, являє собою фактичне вираження (і термінологічне визначення) об’єктивно 

існуючої відсутності конкретної частини тієї сукупності обставин, які знаходяться у 

визначеному взаємозв’язку і підлягають доведенню, і ця сукупність буде повною 

лише при наявності невстановленої частини обставин [58, с. 355]. 

Однак у такому випадку постає питання необхідності досягнення рівня 

“істинності” інформації для вирішення кожного конкретного питання? З огляду на 

це слід погодитися з А. В. Буніною, котра вважає, що більш переконливою 

видається думка тих вчених, які не вбачають жорсткого взаємного зв’язку між 

обґрунтованістю рішення і його істинністю, оскільки обґрунтованість не завжди 

збігається з істинністю обставин, що є, на думку правозастосувача, доведеними, а 

також з істинністю відомостей про факти, на основі яких ґрунтується висновок. Так, 

особа або орган, які приймають рішення, повинні мати у своєму розпорядженні 

лише необхідну і достатню інформацією для обґрунтування висновку про наявність 

тієї “правової ситуації”, з якою закон пов’язує ті чи інші правові наслідки [18, с. 16-

17]. Із цього можна зробити висновок про відносну самостійність усіх трьох рівнів 

підстав КПР (інформаційну, фактичну та юридичну обґрунтованість), і поняття 

повноти можна застосувати як до кожного з них окремо, так і можна говорити про 

загальну повноту дослідження обставин конкретного питання, виходячи із повноти 

окремих частин аналізу інформації. 

Таким чином, можна погодитись із М. І. Бажановим, що процесуальний акт 

може бути визнаний обґрунтованим лише в тому випадку, якщо: по-перше, 
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обставини справи, необхідні для його винесення, установлені з достатньою 

повнотою; по-друге, докази, зібрані в ході слідства, отримані з джерел, 

передбачених законом; по-третє, докази, на які спирається рішення, повинні бути 

достовірними; і нарешті, висновки, що містяться в рішенні, випливають з наявних 

доказів, їм відповідають і є доведеними [32, с. 294]. 

Однак, якщо розглядати процес прийняття рішень у суді, то вимоги до 

фактичних даних тут будуть дещо підвищені. Зокрема, рішення суду має 

ґрунтуватись винятково на тій інформації, котру було досліджено безпосередньо у 

суді, на відміну від рішень слідчого чи прокурора; 

2) є результатом повного дослідження усіх наявних обставин справи. Це 

означає, що рішення суб’єкта правозастосування повинно гуртуватися, виходячи з 

усіх обставин справи і не обмежуватися тими, що є “вигідними” для 

правозастосувача. Про це говорить й ЄСПЛ у рішенні “Летельє проти Франції” 

(Letellier v. France) від 26 червня 1991 року. У ньому, зокрема, зазначено, що 

національні судові органи мають передусім забезпечувати, щоб у кожному 

конкретному випадку строк попереднього ув’язнення обвинувачуваного не 

перевищував розумних меж. Із цією метою вони повинні зважити всі обставини, що 

свідчать за і проти наявності справжнього суспільного інтересу, який, з урахуванням 

презумпції невинуватості, виправдовує відступ від принципу поваги до особистої 

свободи, і врахувати це в рішеннях із клопотань про звільнення [101, с. 86]. Отже, 

можна погодитись  із твердженням Н. В. Глинської про те, що обґрунтованість 

процесуального рішення становить собою взаємозв’язок доведеності й 

аргументованості всіх висновків, зроблених у конкретному акті [32, с. 295]; 

3) відображає хід думок правозастосувача. Обґрунтування у цьому аспекті 

являє собою віддзеркалення процесу мислення особи, що приймає відповідне 

рішення у тексті документа. Сам хід думок правозастосувача можна прослідкувати 

за допомогою тих обставин, на які слідчий, прокурор чи суд спираються, 

обґрунтовуючи своє рішення. У цьому, як стверджує Н. В. Глинська, проявляється 

демонстративний характер обґрунтування, який припускає обов’язкове зовнішнє 

вираження, об’єктивізацію зовні тих доводів, на підставі яких правозастосувач 
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дійшов переконання у правильності своїх висновків по справі. У кримінальному 

процесі обґрунтування прийнятого рішення відбивається зовні у вигляді 

мотивування, що є своєрідним лінгвістично оформленим засобом вираження не 

лише внутрішнього переконання правозастосувача, а й певного інтелектуального 

процесу з обґрунтування відповідних висновків по справі [33, с. 11].  

Таким чином, обґрунтованість є такою характеристикою кримінального 

процесуального рішення, що дає можливість зрозуміти хід думок суб’єкта 

застосування норм права з тим, щоб зробити вже власні висновки про законність чи 

неправосудність такого рішення. Це дає можливість, як стверджує Н. В. Глинська, 

сформулювати поняття предмета обґрунтування як відображених у кримінальному 

процесуальному рішенні висновків правозастосувача правового та фактичного 

характеру, що підлягають обґрунтуванню за допомогою конкретних норм права, 

доказів та відповідних доводів [33, с. 13]. 

Однак, для того щоб обґрунтування виконувало демонстративну функцію, 

необхідно дотримуватися певних правил при прийнятті рішень, одним з яких є 

належна структура викладу аргументів рішення. Зокрема, як стверджує 

В. О. Пономаренко, логічна структура аргументації рішення визначає послідовність 

викладу змісту рішення, тобто його структуру. Структура будь-якої аргументації 

включає три взаємозалежних елементи, а саме: тезу (висунуте судження), аргументи 

(вихідні теоретичні чи фактичні положення, що слугують для обґрунтування тези) і 

демонстрацію (логічний зв’язок між тезою і аргументами) [142, с. 13]. Указані 

структурні елементи мають йти по черзі, один за одним, і не порушувати порядок 

викладення обставин, на які посилаються у рішенні. У цьому аспекті можна сказати, 

що структура обґрунтування має бути логічною та лаконічною. Логічність 

відображається у відповідності умовиводів, що містяться у процесуальному акті, 

вимогам основних законів логіки. Таке обґрунтування має бути несуперечливим, 

послідовним та підтверджуватися конкретними фактами [58, с. 361]. 

Вимога лаконічності (від грец. lakonismos) передбачає стислість, чіткість і 

точність думки як в окремих словах, так і в усій системі пропозицій, що описують 

зміст прийнятого рішення. Стислість викладу рішення орієнтує на стислість тексту, 
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його небагатослівність, відсутність в ньому надлишкової, не потрібною для 

з’ясування сутності інформації. Характеризуючи такий підхід до викладу суті 

прийнятого рішення, іноді про нього говорять як про лапідарність, тобто про 

граничну стислість, смислову і словесну стислість викладу. Із цієї точки зору в 

рішенні має бути відображено все те, що необхідно і, у той самий час бути 

достатнім, як для викладу змісту прийнятого рішення, так і для розуміння його не 

лише тими, хто його прийняв, а й іншими особами [58, с. 346-347]; 

4) має різні рівні конкретизації, що характеризуються більшим або меншим 

ступенем узагальненості суджень стосовно обставин, що мають значення для 

вирішення конкретного питання. До такого висновку можна дійти, аналізуючи 

практику ЄСПЛ. Зокрема, у рішенні “Руїз Торія проти Іспанії” (Ruiz Torija v. Spain) 

зазначено, що важливість обґрунтування рішень полягає у їх демонстративній 

функції. Зокрема, вони дають змогу сторонам зрозуміти, що вони почуті, тим самим 

сприяючи їх більшої готовності прийняти винесене рішення. Крім того, вони 

зобов’язують суддів будувати обґрунтування на об’єктивних аргументах, а також 

зберігають права сторони захисту. Однак обсяг обов’язків щодо доведення рішення 

варіюється залежно від його характеру; цей обов’язок повинен визначатися з 

урахуванням обставин справи [165, c. 23]. 

Виходячи із цієї ознаки обґрунтованості, можна виокремити щонайменше три 

рівні вагомості аргументів процесуальних рішень, що спрямовані на обмеження 

прав і свобод підозрюваного (обвинуваченого). Такими рівнями є: підозра, 

обвинувачення, вирок. Кожний із наведених рівнів визначається, враховуючи 

конкретні завдання, що необхідно досягти на певному етапі провадження тим чи 

іншим процесуальним рішенням.  

Так, першим рівнем конкретизації обґрунтування є підозра. Вона являє собою 

узагальнений висновок про причетність певної особи до вчинення кримінального 

правопорушення, виходячи із фактичних даних, що зібрані на етапі досудового 

розслідування та дають підстави для початку процесу притягнення до 

відповідальності такої особи. На цьому рівні КПР про обмеження прав особи 

передбачають найменший рівень конкретизації обґрунтування. Це пояснюється 
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початковим етапом розслідування (є гостра необхідність у нових відомостях про 

кримінальне правопорушення) та кореляційним зв’язком між заходами обмеження 

прав і свобод конкретної людини і можливістю отримання нових, більш конкретних 

фактичних даних.  

Про це говорить й ЄСПЛ у рішенні “Мюррей проти Сполученого Королівства” 

(Murray v. United Kingdom) від 28 жовтня 1994 р., де зазначено, що метою допитів 

під час тримання під вартою є сприяння кримінальному розслідуванню шляхом 

підтвердження чи розвіювання конкретної підозри, яка послужила причиною 

арешту. Тому факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж 

переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку 

або просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії 

процесу кримінального розслідування [101, с. 55]. 

На етапі підозри слідчий, прокурор чи суддя робить, хоча й обґрунтоване, але 

припущення про причетність особи до злочину, наводячи конкретні аргументи. 

Рівень переконливості таких аргументів, порівняно з обвинуваченням та вироком, 

найнижчий. Проте на цьому етапі робиться акцент саме на необхідності отримання 

нових фактичних даних. Таким чином, можна говорити про залежність 

обґрунтованості підозри від отриманих у майбутньому даних та її “інфляцію” 

згодом. На цьому наголошує й ЄСПЛ у рішенні “Лабіта проти Італії” (Labita v. Italy) 

від 6 квітня 2000 р. Зокрема у ньому сказано, що навіть якщо підозрюваний може 

бути обґрунтовано арештований на початку розслідування на підставі свідчень, такі 

свідчення обов’язково стають менш значущими з плином часу, не говорячи вже про 

ситуацію, коли у ході розслідування не було знайдено додаткових доказів. За таких 

обставин, для того щоб обґрунтувати тривале попереднє ув’язнення заявника 

(2 роки й 7 місяців) з огляду на вимоги п. 3 ст. 5, були б потрібні надзвичайно вагомі 

підстави [101, с. 90]. Таким чином, обставини підозри мають бути не лише 

обґрунтованими, а й підтверджуватися в подальшому розслідуванні. У противному 

випадку необхідно навести інші вагомі підстави. 

Ще одним рівнем обґрунтованості є обвинувачення. Воно являє собою підсумок 

проведеного досудового розслідування і має “середній” рівень конкретизації. На 
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цьому етапі аргументи мають бути достатніми для переконання направлення 

обвинувального акта до суду. Тому обґрунтування конкретними фактами має бути 

суттєво більшим, ніж обґрунтування підозри. Подальше підтвердження або 

спростування аргументації відбувається у суді. Тому можна сказати, що 

обвинувачення має бути більш ґрунтовним, ніж підозра, але не настільки 

переконливим, як вирок суду. 

Третім і найвищим рівнем обґрунтування є вирок суду. У вироку суду 

наводяться такі аргументи, що переконують у вчиненні особою кримінального 

правопорушення “поза межами розумного сумніву”. Адже, як стверджує 

О. М. Толочко, наявність або відсутність розумного сумніву в судді чи присяжного є 

вирішальним чинником при прийнятті рішення про винуватість особи [198, с. 6]. 

Власне, сам термін “поза розумним сумнівом” означає,  що доведення має  

випливати   із   сукупності  ознак  чи  неспростовних  презумпцій,  достатньо 

вагомих, чітких і узгоджених між собою (рішення ЄСПЛ “Кобець проти України” 

від 14 лютого 2008 р.) [156]. У цій правовій позиції, на думку О. М. Толочко, можна 

виокремити такі конститутивні ознаки: а) обов’язкова наявність сукупності ознак чи 

неспростовних презумпцій; б) достатньо вагомі ознаки чи презумпції; в) чіткі й 

узгоджені між собою ознаки чи презумпції. Таким чином, за відсутності 

неспростовних, вагомих, чітких, узгоджених між собою ознак не можна 

констатувати того, що вину доведено поза розумним сумнівом. Стандарт 

доказування “поза розумним сумнівом” установлює необхідний рівень достатності 

доказів при їх оцінці судом та присяжними при прийнятті рішень, а також є 

додатковою вимогою при ухваленні судом виправдувального чи обвинувального 

вироку [198, с. 7-8].  

Отже, можна говорити про три рівні обґрунтування, кожний з яких має свої 

вимоги до переконливості аргументів. І чим вищим є рівень обґрунтування, тим 

сильніші аргументи необхідно наводити;  

5) підкріплюється наведенням конкретних мотивів. Обґрунтування як процес 

формування такої якісної визначеності висновків повинне містити в собі, з одного 

боку, посилання на докази, на підставі яких правозастосувач дійшов певного 
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висновку, а з другого боку, – переконливі доводи. Останні є такими судженнями, 

безперечність яких не викликає сумніву, у зв’язку з чим вони і наводяться на 

підтвердження доведеності конкретного рішення. При цьому викладені 

правозастосувачем доводи виконують важливу функцію, оскільки роз’ясняють 

значення проаналізованих доказів для обґрунтування правильності прийнятого 

рішення, інтерпретують відомості, що містяться в їх джерелах, для переконливого 

підтвердження правильності зроблених висновків [32, с. 295]. Таку саму вимогу до 

процесуальних рішень можна побачити аналізуючи практику ЄСПЛ. Зокрема, у 

рішенні “Папон проти Франції” (Papon v. France) сказано, що відповідно до 

усталеної практики, що відбиває принцип, пов’язаний із належним відправленням 

правосуддя, в рішеннях судів і трибуналів повинні бути належним чином викладені 

аргументи, на яких вони засновані [165, с. 23]. 

І як стверджує І. А. Тітко, обґрунтованим є лише таке рішення, яке, по-перше, 

підтверджене посиланнями на відповідні норми права і докази, що доводять 

правильність прийнятого рішення; по-друге, належним чином мотивоване, тобто 

коли на підтвердження правильності прийнятого рішення наведена переконлива 

система взаємопов’язаних аргументів, суджень фактичного, логічного, правового 

характеру, що демонструє правильність зроблених висновків. Підкреслюючи тісний 

зв’язок та взаємозумовленість розглядуваних понять, науковець зазначив, що 

рішення, правильне по суті, може породити сумніви в його обґрунтованості, якщо 

воно викладене так, що не дає чіткого уявлення про його підстави і мотиви, оскільки 

мотивування пов’язує правові висновки суб’єкта кримінального процесу і 

установленими фактами [197, с. 88]; 

6) має системоутворюючий характер, що проявляється у переконливості. 

Такий характер обґрунтування проявляється, якщо розглядати його як певну 

систему, що складається із конкретних фактичних даних про обставини 

кримінального правопорушення, сукупності норм права, на підставі яких 

вирішується питання, та конкретних мотивів прийняття того чи іншого рішення. 

Окремо кожний з елементів обґрунтування виконує певну властиву йому функцію, 

але тільки разом вони поєднуються в єдину систему під назвою “обґрунтування”. 
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Воно, як і будь-яка система, володіє такими рисами, що не характерні для її окремих 

елементів. Якою у випадку обґрунтування є переконливість. 

Власне, переконливість досягається за рахунок комуляції дій елементів 

системи. Про це говорить й Н. В. Глинська. Зокрема, обґрунтованість, на думку 

науковця, являє собою не лише доведеність усіх висновків, відображених у 

конкретному процесуальному акті, а й підтвердження їх вагомими доводами, що 

надає їм такої властивості, як переконливість [32, с. 295]. 

Таким чином, під обґрунтованістю КПР слід розуміти такий стан 

процесуального рішення, коли всі судження правозастосувача, що покладені в 

основу висновків у рішенні, є результатом повного дослідження усіх наявних 

обставин справи й підкріплюються наведенням переконливих мотивів на основі 

фактів, що отримані встановленим законом шляхом. 

Сьоме правило. Вмотивованість КПР. Як стверджує Н. В. Глинська, 

обґрунтування являє собою більш широке поняття, яке, крім мотивування, включає 

в себе й доведеність  обставин, що обґрунтовуються, а значить, й наявність у справі 

доказів, отриманих із передбачених у законі джерел. Проте мотивування є 

своєрідним лінгвістично оформленим засобом вираження не лише внутрішнього 

переконання правозастосувача, а й певного інтелектуального процесу з 

обґрунтування відповідних висновків по справі [33, с. 17]. 

Необхідність мотивування висновків правозастосувача за результатами оцінки 

доказів не в останню чергу зумовлена складною психологічної природою 

внутрішнього переконання як основи оцінки доказів. По суті, мотивування 

висновків про факти є матеріалізацію внутрішнього переконання суб’єкта 

застосування норм права [142, с. 19]. 

Власне, вимога вмотивованості рішення означає, що правозастосувач, 

приймаючи те чи інше рішення, зобов’язаний наводити конкретні аргументи або 

мотиви своїх висновків. Мотивування, як правильно підкреслив В. С. Зеленецький 

та Л. М. Лобойко, виконує функцію переконання, примусу та демонстрації [58, с. 

358-359]. Однак для того, щоб мотивування досягло бажаного результату, необхідно 
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дотримуватися певних правил. Такі правила ми позначимо “правилами 

мотивування”, серед яких, зокрема, можна назвати такі: 

1) наведені у рішенні мотиви повинні формуватися як результат аналізу як 

фактичних, так і юридичних обставин конкретного провадження. Рішення можна 

назвати вмотивованим, як стверджує І. А. Тітко, коли на підтвердження його 

правильності наведена переконлива система взаємопов’язаних аргументів, суджень 

фактичного, логічного, правового характеру, що демонструє правильність зроблених 

висновків. І при прийнятті рішення може виникнути ситуація, коли рішення, 

правильне по суті, може породити сумніви в його обґрунтованості, якщо воно 

викладене так, що не дає чіткого уявлення про його підстави і мотиви, оскільки 

мотивування пов’язує правові висновки суб’єкта кримінального процесу з 

установленими фактами [197, с. 88]. 

На цьому аспекті мотивування наголошує й ЄСПЛ у рішенні “Бойченко проти 

Молдови” (Boicenco v. Moldova) від 11 липня 2006 р. У ньому зазначено, що в цій 

справі суди першої та другої інстанцій, ухвалюючи рішення про тримання заявника 

під вартою й продовження строку останнього, посилалися на відповідну норму 

закону, не вказуючи підстав, з яких вони вважають обґрунтованими твердження про 

те, ніби заявник може перешкоджати провадженню у справі, переховуватися від 

правосуддя або вчинити нові злочини. Вони також не намагалися спростовувати 

доводи захисту заявників…, в чому вбачається порушення п. 3 ст. 5 Конвенції [101, 

с. 87]. 

Більше того, окрім безпосередньої вимоги навести конкретні аргументи 

прийняття саме такого, а не іншого рішення, слід звернути увагу на походження 

таких мотивів. Зокрема, усі судження з приводу розглядуваного питання у 

провадженні повинні виходити винятково із тих фактичних та юридичних даних, що 

отримані у визначений законом спосіб для вирішення конкретного завдання. Із чим 

погоджується й ЄСПЛ. Суд наводить схожі аргументи у рішенні “В. проти 

Швейцарії” (W. v. Switzerland) від 26 січня 1993 р. Зокрема, Суд вказує, що 

небезпеку переховування від правосуддя не можна виміряти лише суворістю 

можливого покарання; її треба визначати з урахуванням низки інших релевантних 
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факторів, що можуть або підтвердити наявність небезпеки переховування від 

правосуддя, або зробити її настільки незначною, що вона не може слугувати 

виправданням для тримання під вартою … При цьому треба враховувати характер 

обвинувачуваного, його моральні якості, його матеріальне становище, зв’язки з 

державою, в якій його переслідували за законом, і його міжнародні контакти. У 

своїх ретельно вмотивованих рішеннях суди Берна врахували конкретні особливості 

становища заявника: після переїзду зі Швейцарії в Монте-Карло він часто відвідував 

Німеччину, Велику Британію, США, острів Анґілья (де він, можливо, був власником 

банку) і встановив численні тісні зв’язки в закордонних країнах. Більше того, він 

кілька разів заявляв, що прагнув би переїхати на проживання в США. Була низка 

свідчень того, що він і далі мав у своєму розпорядженні значні кошти за кордоном і 

мав кілька різних паспортів. Як людина нетовариська, якій контакти не були й 

потрібні, він міг би легко переховуватися за межами Швейцарії. Тож, як висновок, 

Суд підтвердив належне виконання вимоги мотивування рішення національного 

суду [101, с. 91-92]. 

Таким чином, як зазначає В. О. Пономаренко, вмотивованість як вимога, що 

пред’являється до процесуального рішення, означає обов’язкову наявність у ньому 

вичерпно аргументованих висновків про результати оцінки усіх фактів у справі (як 

фактичних, так і юридичних). У необхідних випадках у рішенні також має міститися 

обґрунтування вибору кожної із застосованих норм права і їх тлумачення. Отже, 

поняття вмотивованості включає як наявність у рішенні посилання на чітко 

сформульовані фактичні і юридичні підстави рішення, так і відображення у ньому 

того, як саме суд дійшов до своїх висновків по суті справи [142, с. 7].    

2) аргументи не повинні суперечити один одному. На цьому наголошує й 

І. Ф. Літвінова. Науковець, зокрема, зазначає, що мотивація процесуального рішення 

– це не лише сукупність мотивів, аргументів, що наводяться для обґрунтування 

прийнятого рішення, а й певний спосіб наведення цих мотивів у суворій послідовній 

системі, що виключає будь-які суперечності між ними [91, с. 186-188]. 

Такі самі вимоги можна побачити й у практиці ЄСПЛ. Наглядним прикладом 

суперечності викладених аргументів у рішенні може слугувати вже згадувана справа 
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“Мамедова проти Росії” (Mamedova v. Russia) від 1 червня 2006 р. У ній Суд 

зауважує, що в рішеннях про продовження строку тримання заявниці під вартою не 

були враховані належним чином її особисті обставини. У більшості рішень 

національні суди використовували одні й ті самі узагальнені форми та шаблонні 

формулювання (поміж усього і можливість заявниці перешкоджати ходові 

досудового розслідування). Рішення районного суду від 19 липня й 2 серпня 2005 р. 

не містили якогось обґрунтування потреби продовжити термін тримання заявниці 

під вартою. У них тільки зазначено, що “заявниця повинна залишатися під вартою”. 

Ще більш вражає те, що на той час заявниця вже рік перебувала під вартою, 

розслідування завершили, а справу передали до суду [101, с. 87]; 

3) мотиви повинні висвітлювати усі ключові питання, що розглядаються у 

рішенні. Вимога правозастосувача мотивувати власні рішення є очевидною. Проте у 

цьому зв’язку постає логічне запитання: “Чи слід суб’єкту прийняття рішень 

наводити аргументи щодо кожного з розглядуваних питань, чи достатньо 

обмежитись окремими, найбільш важливими?”.  

Власне, відповідь на це запитання залежить від конкретних обставин справи. 

Усе залежить від того, наскільки складно буде розглянути кожний із моментів 

провадження внаслідок об’єктивних обставин (кількості матеріалів провадження, 

важливості кожного з питань для вирішення справи, необхідності дотримання 

розумних строків прийняття рішення тощо). Іншими словами, правозастосувач має 

дотримуватися розумного балансу між вимогою пояснити кожну свою процесуальну 

дію при прийнятті рішення та необхідністю не затягувати процес застосування норм 

права. 

Таку позицію підтримує й ЄСПЛ у рішенні “Ван де Хурк проти Нідерландів” 

(Van de Hurk v. the Netherlands) від 19 квітня 1994 р. У ньому Суд зазначає, що хоча 

ст. 6 Конвенції і зобов’язує суди наводити підстави прийняття рішень, але такий 

обов’язок не може бути трактовано як вимогу детальної відповіді на кожний з 

аргументів сторін [150]. Такий самий висновок робить ЄСПЛ у рішенні “Болдя 

проти Румунії” (Boldea v. Romania) від 15 лютого 2007 р. [101, c. 432]. 
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Отже, суб’єктам правозастосування необхідно наводити мотиви своїх рішень 

так, щоб дотриматись розумного балансу між донесенням власного бачення 

вирішення ситуації у зрозумілий іншим особам спосіб, недопущенням 

перевантаження рішення зайвою (надлишковою) інформацією та обов’язком 

дотримуватись розумних строків прийняття рішення; 

4) аргументи мають бути чіткими та зрозумілими. На цьому наголошує 

ЄСПЛ у рішенні “Хаджіанастассіу проти Греції” (Hadjianastassiou v. Greece) від 16 

грудня 1992 р. У ньому зазначено, що національні суди повинні достатньо чітко 

викладати мотивування своїх рішень, щоб дозволити будь-якій стороні ефективно 

здійснити право на оскарження [165, с. 23]. 

До такого самого висновку дійшов й В. О. Пономаренко, який зазначає, що 

зміст мотивувальної частини рішення робить його зрозумілим, логічним і 

переконливим, служить засобом самоконтролю правозастосувачів, а також 

допомагає здійснити і спростити перевірку правомірності прийнятого рішення [142, 

с. 17]; 

5) у своїй сукупності аргументи повинні бути достатніми для обґрунтування 

прийнятого рішення. Така вимога випливає із властивості обґрунтування рішення 

бути переконливим. І хоча така риса обґрунтування властива йому лише як системі 

(як результат взаємодії конкретних фактичних даних, сукупності норм права та 

мотивів рішення), це не означає, що в мотивуванні не може проявлятися така 

характеристика елемента системи як фрактальність (тобто закарбованість в 

елементарних одиницях системи, властивостей і характеристик, притаманних такій 

системі як цілому, що складають її якісну специфіку) [28; 25, с. 149]. Тож можна 

говорити про певну “критичну масу” наведення мотивів у рішенні, досягнення якої 

надає можливість обґрунтуванню (як системі) виконувати функцію переконання.  

Таким чином, мотивування при прийнятті процесуальних рішень у 

кримінальному судочинстві повинно бути достатньо повним, щоб зрозуміти його 

зміст, несуперечливим та чітким, ґрунтуватись як на фактичних, так і юридичних 

обставинах конкретного провадження, і як результат – бути достатнім для 

обґрунтування прийнятого рішення. 



106 

 

Восьме правило. Розумність прийняття КПР. Вимога щодо розумності, як 

стверджує Н. В. Глинська, фактично означає необхідність застосовувати закон на 

основі збалансованого врахування прав, свобод і законних інтересів усіх осіб, що 

беруть участь у процесі, а також цілей кримінального провадження. Звідси 

розумність як вектор правозастосування означає, що уповноважений суб’єкт у 

межах, визначених законом, у ході реалізації своїх дискреційних повноважень має 

приймати таке оптимальне з позиції здорового глузду рішення, в якому 

збалансовано були б поєднані інтереси ефективного вирішення завдань 

кримінального провадження із максимально можливим у конкретній ситуації 

забезпеченням прав і законних інтересів осіб, щодо яких такий акт приймається 

(мінімізуючи можливі негативні наслідки для їх прав та свобод) [34, с. 163, 166]. 

Про необхідність закріплювати у кримінальному процесуальному законодавстві 

таку вимогу для прийняття КПР, як їх розумність висловились й 69 % опитаних 

нами суддів та слідчих працівників Національної поліції України13. 

Таким чином, для того, щоб стверджувати про розумність процесу прийняття 

рішення, він має відповідати такому критерію, як пропорційність (сумірність). 

Загалом пропорційність прийняття рішень означає відповідність, справедливість 

рішень тій меті, на досягнення якої їх прийнято, що зачіпає різноманітні сфери 

правового регулювання, різні права і свободи [51, с. 45]. 

Однак пропорційність при прийнятті рішень не слід плутати із доцільністю їх 

прийняття. Як зазначали М. В. Цвік, О. В. Петришин та ін., доцільність полягає у 

тому, аби правозастосувач, володіючи певною свободою в обранні рішення в межах 

закону, прагнув до досягнення мети правової норми шляхом винесення 

справедливого, ефективного, оптимального, економічного рішення, тобто найбільш 

доцільним є таке рішення у справі, яке відповідає цілям, визначеним законодавцем 

[205, с. 414].  

Натомість, з одного боку, пропорційність ґрунтується на справедливості, а з 

другого, – сприяє її досягненню, але в жодному разі не підміняє її. Пропорційність – 

не просто елемент юридичної справедливості, це у більшості випадків її необхідний 

                                                           
13 Див. додаток № 1. 
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інструмент, за допомогою якого справедливість відтворюється, зокрема, у 

юридичній сфері. Звідси можна зробити висновок, що пропорційність має на меті 

досягнення юридичної справедливості. І як наголошує Ю. О. Євтошук, тільки у 

такому разі про пропорційність можна вести мову як про втілення розумності, що 

відрізняє її від принципу доцільності. Доцільність може виправдати і надмірні 

засоби для досягнення мети, а пропорційність – винятково розумні [52, с. 36]. 

В юридичній літературі зазвичай виділяють три основні складові вимоги 

сумірності (придатність, необхідність та сумірність у вузькому сенсі (розумінні)). 

Згадані складові пов’язують, як правило, з німецькою концепцією пропорційності, 

де їм пропонується таке розуміння: по-перше, рішення насамперед має бути 

придатним для досягнення поставленої мети (принцип придатності); по-друге, 

слідчий, прокурор чи суддя має обирати серед кількох придатних рішень саме таке, 

що має найменший супутній вплив на окрему особу та на загал (принцип 

необхідності, або потрібності); по-третє, рішення не повинно прийматися, якщо 

очікувані у зв’язку із ним негативні наслідки виходять за межі прийнятності у 

порівнянні з очікуваним успіхом (принцип сумірності у вузькому розумінні, або ж 

заборона перебільшення) [52, с. 69-70]. Із такими критеріями розумності 

погоджуються й опитані нами судді та слідчі працівники Національної поліції 

України14. 

Для кращого розуміння слід більш детально розглянути кожну із зазначених 

складових. Так, придатними у національній правотворчості можна вважати ті засоби 

правового регулювання, що спрямовані на досягнення легітимної мети, яка 

базується на правомірних інтересах та відповідає їм, за умови обережного впливу на 

питання морально-етичного значення [51, с. 78]. Із другого боку, існують і 

непридатні засоби (“хибні засоби”), вони порушують людську гідність і 

забороняються незалежно від обставин навіть у тому випадку, коли вони є єдиним 

засобом досягнення надзвичайно важливої мети. Вони є непридатними й 

автоматично порушують вимогу сумірності [103, с. 60]. 

                                                           
14 Див. додаток № 1. 
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Непридатними є й ті засоби правового регулювання, які неможливо реалізувати 

як юридично, так і фактично. Неможливість виконання засвідчує, що мета, на 

реалізацію якої вводиться певне зобов’язання, не може бути досягнута, отже, 

обраний засіб є непридатним [51, с. 78-79]. Власне кажучи, як зазначили 

В. С. Зеленецький та Л. М. Лобойко, властивість рішення, що характеризує його 

здатність бути виконаним, іменується виконуваністю процесуального акта. 

Виконати означає зробити систему послідовно-поступальних взаємоузгоджених дій, 

що відображають функціональне призначення прийнятого рішення, що призводять у 

своїй єдності до досягнення цілей, передбачених законом і тим процесуальним 

актом, який у даний момент реалізується [58, с. 369-370]. 

Вимога необхідності означає, що слідчий, прокурор чи суддя уповноважені 

приймати саме таке рішення, яке буде найбільш ефективно досягати мету 

процесуальної дій, але при цьому обмеження права учасників кримінального 

провадження має бути якомога меншим. Власне, рішення мають, з одного боку, 

досягати поставленої мети, а з другого, – мінімізувати вплив на учасників процесу 

відправлення правосуддя. 

Співмірність (баланс або заборона перебільшення) передбачає зважування всіх 

обставин справи для того, щоб з’ясувати, чи спричиняє прийняття рішення 

негативні наслідки, які стосуються прав та інтересів учасників провадження, або чи 

не переважають вони позитивних наслідків від досягнення мети. Публічні й 

приватні інтереси повинні бути збалансовані у відповідній правовій ситуації з 

урахуванням пріоритету публічного інтересу. Прийняте рішення не повинно 

виконуватись, якщо очікувані негативні наслідки виходять за межі прийнятності 

порівняно з очікуваним успіхом. Надмірність або недостатність заходів є підставою 

для визнання їх неправомірними. Більше того, мета встановлення певних правових 

обмежень повинна бути легітимною й істотною. У зв’язку з цим закон, 

запроваджуючи певні обмеження, повинен давати можливість визначити їх мету. З 

точки зору принципу пропорційності мета має досягатися шляхом мінімального 

обмеження свободи [38, с. 139-140]. 
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За такою логікою виходить, що при оцінці необхідності зважується, чи є засоби 

домірні важливій меті, а при оцінці балансу (пропорційності у вузькому сенсі) 

зважується значимість мети до вагомості шкоди основному змісту права, що може 

бути заподіяна в результаті прагнення досягти її [51, с. 85]. І виходячи з 

необхідності розумного балансу між метою та обмеженням прав та інтересів 

учасників кримінального провадження при прийнятті рішень, можна навести такі 

важливі моменти, що забезпечуватимуть відповідність указаного процесу 

положенням чинного законодавства.  

Так, по-перше, як стверджує Ю. О. Євтошук, встановлення балансу ніколи не 

повинно посягати на сутність прав і свобод [51, с. 86]. Це означає, що КПР, навіть 

якщо й обмежує певні права та свободи учасників провадження, у жодному разі не 

повинно посягати на існування таких права чи знищити їх сутність. Тобто 

основоположні права та свободи учасників кримінального провадження, що 

закріплені в Конституції України, КПК України тощо, не можуть бути змінені чи 

нівельовані як результат прийняття такого рішення. 

По-друге, у процесі пошуку компромісу між метою та правами й інтересами 

учасників провадження важливо залишити мінімальні гарантії як для публічного, 

так приватного інтересу [51, с. 87]. Це означає, що, приймаючи рішення, слідчий, 

прокурор чи суддя мають чітко розуміти ті межі, виходячи за які рішення буде 

посягати на саме існування захищених законом прав та інтересів учасників 

кримінального провадження. При такій “надмірності” зникає будь-яка необхідність 

законодавчого закріплення вказаних інститутів, через неспроможність за їх 

допомогою забезпечити вказані права та свободи. Тож законодавець маж 

передбачити певний “ліміт” обмежень, який дозволяє як виконати мету 

процесуального рішення, так і забезпечити права та свободи учасників процесу. 

По-третє, вимога врівноваження вимагає від держави не лише утримуватися від 

надмірного втручання у права і свободи, а й покладає на неї позитивний обов’язок 

забезпечити їх, у тому числі захищати особисту автономію особи від її власних дій 

[51, с. 88]. Таким чином, не лише надмірність заходів у кримінальних 

процесуальних рішеннях, а й неприйняття рішення, коли це необхідно, може 
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порушувати права та інтереси учасників провадження. Запобіжниками таких 

ситуацій можуть слугувати визначена законом можливість оскарження рішень, дій 

чи бездіяльності слідчого, прокурора та судді, гарантування компенсації завданих 

такими рішеннями (їх відсутністю) збитків тощо. 

Отже, під розумністю прийняття кримінального процесуального рішення слід 

розуміти відповідність визначених у рішенні засобів тій меті, на досягнення якої 

воно прийнято, з тим щоб забезпечити необхідний баланс між ефективністю 

виконання поставленого завдання та захистом законних прав та інтересів учасників 

кримінального провадження. 

На завершення розгляду загальних правил прийняття КПР варто звернути увагу 

на наслідки їх порушення. Так, наслідками невиконання зазначених правил може 

бути зміна або скасування процесуального рішення у зв’язку з його незаконністю. 

Такі висновки можна зробити, здійснивши аналіз санкцій кримінальних 

процесуальних норми, що регулюють прийняття рішень (більш детально про це у 

підрозділі 3.2.3).   

 

2.2 Спеціальні правила прийняття кримінальних процесуальних рішень 

  

Поруч із загальним правилами прийняття КПР ї спеціальні, що характерні для 

процесу прийняття КПР за аналогією, із використанням практики ЄСПЛ та судом 

присяжних.  

Тож почнемо із розгляду правил прийняття КПР за аналогією. Перше 

правило. Підставою застосування аналогії є наявність прогалини (пробілу) у праві. 

Як стверджує Д. Ю. Сильченко, метою застосування аналогії у кримінальному 

процесуальному праві, нагадаємо є разове подолання пробілу, що виник у перебігу 

кримінального провадження [167, с. 126]. Власне, наявність пробілу (прогалини) 

являє собою ключовий момент для застосування аналогії, що дозволяє застосування 

вказаного інституту. Однак, слід з’ясувати, що ж являє собою прогалина (пробіл) у 

кримінальному процесуальному праві як підстава до застосування аналогії? 

Відповісти на це запитання допоможе дослідження ознак вказаного поняття. 
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Здійснивши ґрунтовний аналіз наукової літератури із зазначеного питання, ми 

дійшли висновку, що основними рисами пробілу як підстави до застосування 

аналогії є:  по-перше, повна або часткова відсутність нормативних положень у 

кримінальному процесуальному законодавстві; по-друге, відносини, в яких 

утворилася прогалина, повинні входити до предмета правового регулювання у 

кримінальному процесі. Доцільно більш детально розглянути їх. 

Повна або часткова відсутність нормативних положень у кримінальному 

процесуальному законодавстві. Такі нормативні положення являють собою 

нормативно-правові приписи, що за словесно-логічною побудовою, як стверджує 

В. М. Сирих, є окремою пропозицією або навіть фразою. При цьому необов’язково, 

щоб вони були оформлені у вигляді окремої статті, пункту чи іншої структурної 

одиниці нормативно-правового акта. Цілком можливі ситуації, коли окремі частини 

або абзаци можуть містити кілька таких приписів [147, с. 270] (більше див. 

підрозділ 3.1). 

Пробіл виявляється у процесі правозастосовної діяльності й може бути як 

незапланованим, так й спеціально передбаченим законодавцем. Такий висновок 

можна зробити, виходячи з етимології слова “прогалина” (“пробіл”). Так, “пробіл” є 

синонімом слова “прогалина”, яке, у свою чергу, має два значення: по-перше, 

упущення, недолік, вада або хиба; по-друге, пропуск, тобто незаповнене місце у 

тексті, що може бути здійснено як свідомо, так і несвідомо [23, с. 1143, 1147, 1164]. 

Власне, за таким принципом і виокремлюється субсидіарне застосування положень 

законодавства у кримінальному процесі (міжгалузева аналогія), де законодавець, 

вирішивши уникнути повторень та надлишковості тексту, безпосередньо спрямовує 

правозастосувачів до положень ЦПК України, якщо процесуальні відносини, що 

виникли у зв’язку з цивільним позовом, не врегульовані КПК України (п. 5 ст. 128 

КПК України). 

Отже, прогалина являє собою повну або часткову відсутність таких 

нормативно-правових приписів. У першому випадку регулювання процесуальних 

відносини між суб’єктами кримінального провадження відсутнє повністю, тобто 

немає таких положень законодавства, які б на це були спрямовані. У другому –  
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регулювання процесуальних відносини є неповним. Проте, таку ситуацію слід 

відрізняти від “кваліфікованого мовчання” законодавця та “темрявою” положень 

законодавства.  

“Кваліфіковане мовчання”, як стверджує С. М. Подлєсних, являє собою 

ситуацію, коли законодавець навмисне не передбачає вичерпне коло життєвих 

обставин у нормативному положенні [130, c. 12]. В юридичній літературі такі 

ситуації також мають назву “оцінних понять”. У більшості випадків законодавець 

застосовує їх усвідомлено, з тим, щоб за допомогою правових абстракцій більш 

повно охопити регулюванням ті чи інші фактичні ситуації та відносини, й врахувати 

можливість їх зміни у майбутньому [70, с. 56]. У свою чергу, “темрява” положень 

законодавства означає їх неясність (незрозумілість), через що у правозастосувача 

може виникнути уявлення про наявність прогалини у праві. Однак як у першому, 

так й у другому випадках слід застосовувати не аналогію, а тлумачення положень 

законодавства.  

Відносини, в яких утворилася прогалина, повинні входити до предмета 

правового регулювання у кримінальному процесі. Це означає, що такі процесуальні 

відносини, хоч і не врегульовані кримінальним процесуальним правом на момент 

прийняття рішень, проте мали б бути такими з огляду на предмет правового 

регулювання у кримінальному судочинстві. Це є умовою застосування аналогії саме 

у кримінальному процесі. Адже у випадку, якщо фактичні відносини не 

входитимуть до предмета правового регулювання, то автоматично відпадає 

необхідність застосування аналогії у межах кримінального судочинства.  

Таким чином, можна навести таке визначення прогалини у кримінальному 

процесуальному праві як підстави застосування аналогії. Це повна або часткова 

відсутність у кримінальному процесуальному законодавстві нормативних положень, 

що покликані регулювати процесуальні відносини між суб’єктами кримінального 

провадження, які входять до предмета правового регулювання у кримінальному 

процесі. 

Друге правило. Суб’єктами застосування аналогії при прийнятті 

процесуальних рішень є слідчий, прокурор, суддя та присяжний (суду шефенів). 
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Варто зазначити, що науковці не мають єдиної думки щодо визначення суб’єкта 

застосування аналогії у кримінальному процесі. Уявляється, можна говорити про 

існування щонайменше трьох підходів зі згадуваного питання. 

Так, одні науковці суб’єктом застосування аналогії у кримінальному процесі 

визначають винятково суд. Зокрема, К. В. Пронін вважає, що подолання прогалин у 

вигляді аналогії у кримінальному процесі має залишатися винятково в компетенції 

суду. Розширення кола уповноважених суб’єктів за рахунок органів попереднього 

розслідування і прокуратури може призвести до серйозних порушень законності, 

створити передумови для довільного застосування кримінально-процесуального 

закону [148, с. 16]. У свою чергу, С. М. Підлісних займає не таку категоричну 

позицію і вважає, що виходячи з теоретичної та практичної складності застосування 

аналогії права, що вимагає високої кваліфікації практичних працівників 

кримінального судочинства, доцільніше надати таке повноваження тільки суду. Інші 

правозастосовні органи при виявленні прогалин в чинному законодавстві можуть 

скористатися інститутом аналогії закону як менш абстрагованим способом 

подолання прогалин у праві [130, с. 9-10]. 

Інша група вчених зазначає, що подолання прогалин у вигляді аналогії повинно 

знаходитися в компетенції суду, прокурора та органів попереднього розслідування. 

Такої думки, зокрема, дотримується Н. О. Овчинникова [120, с. 177]. 

Треті фахівці звертають увагу на те, що, окрім суду, органів розслідування і 

прокурорів, суб’єктами застосування аналогії можуть бути й інші учасники 

кримінального судочинства (захисник, експерт, свідок, потерпілий, їх законні 

представники і т.д.). Важливим тут є лише юридично правильне, компетентне 

застосування аналогії, щоб уникнути беззаконня і зловживань [9, с. 16]. Такої самої 

позиції дотримується й В. В. Тихомирова [195, с. 9]. 

На наше переконання суб’єктами застосування аналогії при прийнятті КПР 

мають бути слідчий, прокурор, суддя та присяжний. Така ситуація не суперечить 

імперативному методу правового регулювання процесуальної діяльності суб’єктів 

правозастосування. Це можна пояснити наявністю положень ч. 6 ст. 9 КПК України, 

в якій закріплено дозвіл на безпосереднє застосування загальних засад 
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кримінального провадження, якщо положення законодавства не регулюють або 

неоднозначно регулюють питання кримінального провадження. Більше того, такі 

повноваження означають не просто право слідчих, прокурорів та суду застосувати 

аналогію при прийнятті рішень, а й обов’язок це зробити за наявності зазначених 

обставин. 

Окремо слід звернути увагу на можливість застосування аналогії присяжними, 

що пов’язано з їх недостатньою компетенцією як юристів. Власне, серед вимог до 

застосування аналогії В. І. Леушин наголосив на юридичній компетентності 

правозастосувача, глибокому знанні нормативного матеріалу, розумінні зв’язків між 

нормами, інститутами [120, с. 173]. Більше того, Б. О. Бєлоносов цілком 

справедливо звертає увагу на те, що можливість особи без юридичної освіти 

самостійно використовувати правильно аналогію, щонайменше, викликає сумнів 

[9, с. 11]. 

Така позиція науковців цілком зрозуміла й очікувана. Однак тут є один нюанс. 

Зокрема, на наше переконання, суб’єктами прийняття КПР за аналогією можуть 

бути і присяжні, однак лише суду шефенів. Це можна пояснити, виходячи зі способу 

їх функціонування та прийняття рішення, що відбувається у співпраці із 

професійними суддями в одній колегії. 

Третє правило. Застосування аналогії не повинно суперечити положенням 

кримінального процесуального законодавства. Таке правило щодо прийняття КПР 

можна умовно розділити на три частини. Перша частина стосується виду рішень. 

Зокрема, слідчий, прокурор чи суддя можуть приймати лише ті рішення, що 

безпосередньо передбачені чинним законодавством. Розширення чи звуження 

процесуальної компетенції на прийняття рішень за рахунок використання аналогії 

не допускається. 

Друга частина цього правила стосується положення про те, що процесуальні 

аналогії не допускаються, якщо в результаті їх застосування обмежуються або 

розширюються повноваження суду або інших учасників судового процесу. Вказане 

положення, як стверджує В. М. Соколов, спрямовано на попередження ситуацій, які 

можуть призвести до судового свавілля [180, с. 40]. Застосування аналогії, звісно ж, 
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передбачає ситуативне формулювання прав та обов’язків учасників кримінального 

провадження у частині, що не врегульована правом, однак це відбувається 

винятково в ситуації де є прогалина у праві. 

Третя частина зазначеного правила полягає у тому, що застосування 

процесуальних аналогій не повинно погіршувати становища сторін у провадженні 

[180, с. 40]. Це означає, що врегулювання становища учасників провадження 

відбувається винятково у межах їх процесуального статусу та не може його 

звужувати. 

Крім того, як стверджує Б. О. Бєлоносов, не можна застосовувати аналогію до 

виняткових і особливих випадків, що виходять за рамки звичайного застосування 

кримінального процесуального права. Неможна застосовувати аналогію за чітко 

обумовленими межами застосування норм права [9, с. 11-12]. Також неможливо 

застосувати за аналогією положення, що розраховані на загальні випадки, до 

виняткових обставин, (у такому разі слід використовувати положення 

законодавства, що регулюють виняткові ситуації). 

Четверте правило. Обґрунтування та наведення конкретних мотивів 

застосування аналогії. Обґрунтування аналогії закону та аналогії права мають свої 

відмінності. Зокрема, при застосуванні аналогії закону, правозастосувач окремо у 

рішенні має описати ситуацію, що не врегульована кримінальним процесуальним 

законодавством, та висвітлити її характерні риси. Далі слід навести положення 

законодавства, що були використані при застосуванні аналогії з обґрунтуванням їх 

схожості (правозастосувач має порівняти згадувані суспільні відносини та пояснити 

свій висновок про їх схожість із наведенням конкретних аргументів). 

Натомість, при застосуванні аналогії права, правозастосувач, описавши 

ситуацію пробілу в кримінальному процесуальному праві й висвітливши її 

характерні риси, виводить зміст основної ідеї загальних засад, що необхідно 

використати при вирішенні питання. При цьому необхідно описати те, як слідчий, 

прокурор чи суддя “заломлювали” положення загальних засад кримінального 

провадження, виходячи з характерних рис прогальних відносин, з тим, щоб вони 

(засади) відповідали ситуації та регулювали її. 
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Як у першому, так й у другому випадках застосування аналогії спостерігається 

значний зв’язок між рисами неврегульованої правом ситуації із використанням 

аналогічних положень законодавства. Про це саме говорить й С. П. Погребняк. 

Зокрема, науковець зазначає, що правомірність і надійність висновків суб’єкта 

правозастосування залежить від того, наскільки коректною виявилася операція 

порівняння і які саме ознаки були визнані відповідно суттєвими і несуттєвими [129, 

с. 47]. У цьому ракурсі надзвичайно важливим є наведення суб’єктом 

правозастосування в обґрунтування власного рішення конкретних аргументів 

визначення тих чи інших ознак неврегульованої ситуації такими, що є суттєвими чи 

несуттєвими.  

Далі слід перейти до розгляду правил прийняття КПР із застосуванням 

практики ЄСПЛ. 

Перше правило. При колізії положень практики ЄСПЛ та норм національного 

законодавства (за винятком Конституції України) пріоритет надається 

положенням практики ЄСПЛ. Такий висновок можна зробити, здійснивши аналіз 

ст. 19 ЗУ “Про міжнародні договори України”, де зазначено, що у випадку 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 [142]. 

Відтак, у ситуації ієрархічної (субординаційної) колізії положень практики ЄСПЛ та 

норм національного законодавства (за винятком Конституції України) пріоритет 

надається положенням практики ЄСПЛ. 

Друге правило. При прийнятті КПР використовується офіційний переклад 

практики ЄСПЛ. Як уже нами зазначалося, для того, щоб переклад можна було 

назвати офіційним, він має відповідати двом основним критеріям: змістовному – 

автентичність, та формальному – засвідчення уповноваженим державою суб’єктом. 

Таким чином, для цілей посилань на практику ЄСПЛ слід використовувати 

переклади, що: по-перше, автентично відтворюють зміст рішення ЄСПЛ 

українською мовою; по-друге, засвідчені Мін’юстом та опубліковані у визначеному 

законом порядку. 
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Третє правило. Якщо офіційний переклад рішення ЄСПЛ відсутній, то 

застосовується переклад українською мовою із зазначенням його джерела. Як 

відомо на сьогодні здійснення офіційного перекладу передбачено лише щодо рішень 

ЄСПЛ, де Україна є стороною спору, що пояснюється вжиттям державою заходів як 

загального, так й індивідуального характеру. Таким чином, проблемним 

залишається питання здійснення офіційного перекладу рішень щодо інших держав. 

Попри це, слідчі, прокурори та судді можуть посилатись на неофіційний 

переклад рішень ЄСПЛ щодо інших держав із зазначенням джерела такого 

перекладу з чим погоджуються й опитані ними судді та слідчі працівники 

Національної поліції України15. Це необхідно для того, щоб усі учасники 

кримінального провадження змогли, по-перше, самостійно ознайомитися з 

указаними положеннями практики ЄСПЛ; по-друге, здійснити ефективний захист 

своїх прав та свобод у разі неправильного тлумачення правозастосувачами 

положень указаних рішень ЄСПЛ.  

Не наведення джерела перекладу є одним із найбільш поширених порушень 

при використанні практики ЄСПЛ у рішення національних судів. Із досліджених 

судових рішень, взятих із Єдиного державного реєстру судових рішень, нам не 

вдалось знайти жодного рішення національного суду, у якому було б посилання на 

конкретний переклад застосованої практики ЄСПЛ. Як правило національні суди 

обмежуються окремими цитатами із рішень ЄСПЛ правильність перекладу чи 

застосування яких перевірити достатньо складно16. Значно спростило б цю ситуацію 

наведення джерела перекладу відповідного рішення ЄСПЛ, що дозволило б краще 

                                                           
15 із необхідністю вказувати у рішеннях джерело перекладу практики ЄСПЛ погоджуються 59,5 % респондентів 

(див. додаток № 1). 

16 Див. Ухвала Березівського районного суду Одеської області від 11 січня 2018 року. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/71557239 (дата звернення: 28.04.2018); Ухвала Іванківського районного суду 

Київської області від 22 червня 2018 року. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/74852128 (дата звернення: 

28.04.2018); Вирок Царичанського районного суду Дніпропетровської області від 22 червня 2018 року. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/74847172 (дата звернення: 28.04.2018); Вирок Київського районного суду міста 

Харкова від 21 червня 2018 року. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/74887087 (дата звернення: 28.04.2018); Вирок 

Комунарського районного суду міста Запоріжжя від 20 червня 2018 року. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/74821668 (дата звернення: 28.04.2018). 
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розуміти позицію суб’єктів прийняття КПР та за необхідності ефективно 

реалізувати учасникам провадження їх право на оскарження. Таким чином, 

посилання на рішення ЄСПЛ необхідно оформлювати відповідно до правил 

оформлення літератури17 та зазначати безпосередньо у тексті чи у кінці 

процесуального рішення.  

Четверте правило. У кожному випадку посилання на практику ЄСПЛ слід 

обґрунтувати доцільність її застосування, враховуючи конкретні обставини 

справи. Це правило означає, що при застосуванні практики ЄСПЛ окрім цитування 

відповідного рішення Суду (чи його фрагмента) необхідно ще й обґрунтувати 

доцільність його використання у конкретній ситуації. Про це ж говорить й 

А. П. Бущенко. Зокрема адвокат зазначає, що у багатьох випадках судді, 

випрацювавши певну формулу, потім копіюють її у всіх інших рішеннях, навіть не 

намагаючись вбудувати її в контекст конкретної справи. Наприклад, суди часто 

посилаються на визначення обґрунтованої підозри, дане в рішенні від 21 квітня 2011 

року у справі “Нечипорук і Йонкало проти України”: “Поняття “обґрунтована 

підозра” не визначене в національному законодавстві та, виходячи з положень ч. 5 

ст. 9 КПК України, необхідно взяти до уваги позицію ЄСПЛ, відповідно до якої 

термін “обґрунтована підозра” означає, що існують факти або інформація, які 

можуть переконати об’єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, 

могла вчинити правопорушення, те, що вимога розумної підозри передбачає 

наявність доказів, які об’єктивно пов’язують підозрюваного з певним злочином. І 

вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути 

достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення 

обвинувачення”. І, як наголошує А. П. Бущенко, проблема полягає у тому, що далі 

часто наводиться інша стандартна формула: “За таких умов суддя, дослідивши 

матеріали клопотання… вважає, що наявні у провадженні докази… свідчать про 

                                                           
17 Див. стандарти оформлення бібліографічної інформації в науковій роботі: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система 

стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 

вимоги та правила складання / Нац. стандарт України. Вид. офіц. Київ: Держспоживстандарт України, 2007. 47 с.; 

ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання / 

Нац. стандарт України. Вид. офіц. Київ: ДП “УкрНДНЦ”, 2016. 17 с. 
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обґрунтованість підозри у вчиненні кримінального правопорушення підозрюваним, 

оскільки об’єктивно пов’язують його з ним, тобто підтверджують існування фактів 

та інформації, які можуть переконати об’єктивного спостерігача в тому, що 

підозрюваний міг учинити дане правопорушення”. Ця формула повторюється без 

змін у десятках рішень. А повторюватися у різних обставинах може лише 

твердження, яке не ґрунтується на жодних конкретних обставинах. Весь цей абзац є 

лише парафразом положень із рішень ЄСПЛ. Це не є застосуванням практики 

ЄСПЛ, як і цитування положень закону не є його застосуванням. Якщо судове 

рішення обмежується лише таким формулюванням на підтримку існування 

обґрунтованої підозри, це є порушенням ст. 5 Конвенції, оскільки власного 

обґрунтування воно не містить [20, с. 124]. 

На хибність шаблонного застосування практики ЄСПЛ звертає увагу й сам Суд. 

Зокрема у рішенні “Орловський проти України” (Orlovskiy v. Ukraine) від 2 квітня 

2015 року ЄСПЛ зазначив, що він часто встановлював порушення п. 3 ст. 5 

Конвенції у випадках, коли національні суди продовжували тримання заявника під 

вартою, посилаючись в основному на тяжкість обвинувачень та використовуючи 

шаблонні формулювання, навіть не розглядаючи конкретних фактів або можливості 

застосування альтернативних запобіжних заходів (див., наприклад, рішення у справі 

“Харченко проти України” (Kharchenko v. Ukraine), пп. 80-81, та рішення у справі 

“Третьяков проти України” (Tretyakov v. Ukraine), заява № 16698/05, п. 59, від 29 

вересня 2011 року) [158]. 

Таким чином, можна цілком погодитись зі словами А. П. Бущенка, що 

застосування практики ЄСПЛ – це не лише цитування популярних фрагментів з 

рішень. Це розуміння значення тих чи інших правових позицій у контексті певної 

справи, і фундаментальні основи, на підставі яких такі правові позиції ґрунтуються 

[20, с. 134]. Більше того, як стверджує В. В. Щепоткіна, якщо особа впевнена, що 

правильність її позиції підкріплюється практикою ЄСПЛ, вона має право отримати 

думку національного суду з цього питання. При цьому, якщо особа помиляється 

щодо порушення її прав, обґрунтована мотивація суду щодо того, що практика 

ЄСПЛ не підтверджує позицію особи, констатуватиме відсутність необхідності 
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звертатися до ЄСПЛ. Такий механізм буде дієвим за наявності обґрунтованого та 

чіткого судового рішення в цьому аспекті [211, с. 33]. 

На завершення розглянемо правила прийняття КПР судом присяжних. Перше 

правило. Основою для прийняття вердикту присяжних слугують фактичні 

відомості про обставини провадження, що досліджені у суді. На відміну від інших 

учасників кримінального провадження, що уповноважені приймати процесуальні 

рішення, присяжні не є активними у плані збору процесуальної інформації. Вони 

можуть лише у випадку необхідності заявляти клопотання про додаткове 

ознайомлення з доказами у провадженні чи повторно почути напутні слова 

головуючого судді [12, с. 203-204]. У цьому проявляється особливість початкового 

етапу прийняття процесуального рішення для присяжних – дослідження фактичних 

обставин.  

Таким чином, вердикт присяжних може гуртуватись винятково на тих 

обставинах, що були представлені в суді сторонами провадження чи судом. 

Друге правило. Суб’єктами прийняття вердикту є винятково присяжні. На 

відміну від суду шефенів, де рішення приймається колегією присяжних та 

професійних суддів, у цьому випадку вердикт приймається лише присяжними 

шляхом безпосереднього голосування. Саме тому суб’єктами прийняття вердикту є 

винятково присяжні.  

Третє правило. Наведення обґрунтування рішень. Як відомо, вердикт 

присяжних не вимагає наводити конкретні мотиви прийняття того чи іншого 

рішення. Присяжним лише необхідно підтвердити чи заперечити наявність певних 

обставин, що зумовлюють притягнення особи до кримінальної відповідальності. 

Однак це не означає, що вердикт присяжних не повинен у цілому бути 

обґрунтованим. 

При цьому під обґрунтованістю вердикту слід розуміти його відповідність 

вимогам повноти, чіткості, несуперечності та, як наслідок, переконливості. Повнота 

вердикту означає, що присяжні прийняли своє рішення на основі повного 

дослідження всіх обставин провадження. Чіткість вердикту передбачає чіткість 

викладення запитань у питальному листі, їх логічну послідовність та відсутність 
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протиріч між ними. Обґрунтований вердикт присяжних володіє рисою 

переконливості. Вона означає, що якщо проаналізувати всі питання питального 

листа та відповіді присяжних, то можна дійти саме такого висновку, який зробили 

присяжні, приймаючи рішення. 

Такої самої позиції й дотримується ЄСПЛ у рішення “Папон проти Франції” 

(Papon v. France) від 15 листопада 2001 р. Зокрема, у п. 6 рішення сказано, що 

вимога наводити мотиви має також ураховувати будь-які незвичні риси процесу, 

зокрема, в судах присяжних, в яких присяжні засідателі не зобов’язані наводити 

мотивів для свого внутрішнього переконання. ЄСПЛ зазначає, що у цій справі суд 

присяжних послався у своєму рішенні на відповіді, які члени колегії присяжних 

дали на кожні з 768 запитань, поставлених головою суд присяжних, а також на опис 

фактів, які визнано встановленими, та на застосовані статті Кримінального кодексу. 

Хоча на кожне із цих запитань, поставлених головою, присяжні могли відповідати 

тільки “так” або “ні”, ці запитання створили основу, на яку опирався вердикт 

присяжних. ЄСПЛ вважає, що точність цих запитань достатньою мірою компенсує 

те, що присяжні не наводять мотивів своїх відповідей. Саме тому вирок суду 

присяжних був умотивований достатньо за змістом п. 1 ст. 6 Конвенції [101, с. 431]. 
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РОЗДІЛ 3  

НОРМИ ПРАВА, ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ МЕХАНІЗМУ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНИХ 

ПРОЦЕСУАЛЬНИХ РІШЕНЬ 

 

3.1 Загальна характеристика норм кримінального процесуального права, 

які регулюють прийняття рішень 

 

Огляд фахової літератури свідчить, що у сучасній юридичній науці поняття 

“норма права” і “правова норма” у багатьох випадках розглядаються як тотожні18. 

Однак, ми вважаємо, що слід звернути увагу на особливості співвідношення 

вказаних категорій та їх розмежування. Так, дослідивши наукову літературу з 

указаного питання, ми виокремлюємо такі відмінності зазначених категорій: 

1) форма вираження. Правова норма і норма права є категоріями, що належать 

до різних систем. Правова норма є елементом правової системи та являє собою 

форму вираження різних правових явищ, до яких можна віднести, зокрема, 

загальновизнані принципи і норми міжнародного права, норми звичаєвого права, а 

також норми природного права. При цьому, під правовою системою можна вважати 

сукупність усіх правових явищ певного суспільства, що виникає під впливом 

об’єктивних закономірностей його розвитку, відбиває правову дійсність конкретної 

держави на її ідеологічному, нормативному, інституційному й соціально-

економічному рівнях та містить у собі юридичні засоби для здійснення 

нормативного впливу на суспільні відносини. Звідси правова норма має різноманітні 

форми свого вираження і не зводиться тільки до письмової фіксації (як відомо, 

природно-правові норми і звичаєві норми спочатку не фіксували, а набувала цю 

якість завдяки закріпленню або посиланням на них у нормах позитивного права). 

                                                           
18 Див. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: навч. посіб. 5-те вид., зі змінами. Київ, 2001. 

С. 123; Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права: учебник. Москва: Юристъ, 2004. С. 133; 

Сухонос В. В. Структура правової норми у контексті теорії права, 2009. URL: http://docplayer.net/71598909-Struktura-

pravovoyi-normi-u-konteksti-teoriyi-prava.html (дата звернення: 22.04.2018); та ін. 
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Норма права, у свою чергу, є елементом позитивного права, тобто системи 

права певної держави. Позитивне право є своєрідною нормативною основою 

правової системи в цілому. Якщо правова система показує всю правову організацію 

суспільства, то позитивне право виступає її нормативною складовою, знаходить 

свою об’єктивацію (формально-юридичне закріплення), зокрема, у системі 

законодавства. Отже, норми права набувають зовнішнього виразу лише у формі 

законодавства, у зв’язку з чим, на нашу думку, є доречним припущення 

А. І. Ілалутдінова та А. В. Краснова, що норма права завжди формально визначена, 

на відміну від правової норми, яка може і не володіти цією якістю. 

Таким чином, правова норма, будучи елементом правової системи, акумулює у 

собі правову інформацію, а норма права, що є складовою частиною системи права, 

акумулює тільки її нормативну правову частину [40, с. 29-31]; 

2) рівень конкретизації. Як уже зазначалося, правова норма є більш широким 

поняттям, аніж норма права, оскільки включає у собі  не лише законодавство, а й 

інші правові явища. З огляду на це можна говорити про більш абстрактний характер 

правових норм порівняно з нормами права. Для неї менш характерна формальна 

визначеність варіанту поведінки, вона втілюється у суспільній свідомості або 

поведінці (щоправда, меншою мірою). Водночас, як для норми права визначеність 

варіанту поведінки, причому формальна визначеність, має першорядне значення, 

вона покликана бути саме правилом, моделлю поведінки у певній ситуації [29]. 

Саме тому норми завжди мають зовнішнє вираження у законодавстві та спрямовані 

на регуляцію конкретних (хоча і типових) суспільних відносин; 

3) спосіб закріплення (набуття нормативності). Правова норма може мати 

ознаку об’єктивної нормативності, тобто складатися під впливом закономірностей 

суспільних взаємодій суб’єктів незалежно від волі правотворчих органів держави 

(наприклад, норми звичаєвого права), а вже потім можуть бути закріплені у 

законодавстві держави. Тобто правова норма складається під впливом закономірної 

взаємодії суб’єктів у суспільстві та менше залежить від розсуду законодавця. Більше 

того, механізм функціонування правових норми як повторюваних форм взаємодії 

людей близький до регулюючої ролі правосвідомості, а визначальним фактором 
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існування правової норми є правова свідомість людини [29]. На відміну від неї, 

норма права завжди виступає у вигляді авторитетно встановленого державою 

правила поведінки, що володіє насамперед ознаками формальної визначеності та 

загальнообов’язковості. Однак винятком можна назвати ситуацію, коли норма права 

виступає як різновид правової норми. Саме у цьому випадку спосіб набуття 

нормативності згадуваних категорій є однаковим [61, с. 13]. 

Отже, слід погодитись із думкою А. І. Ілалутдінова та А. В. Краснова про те, що 

правова норма за змістом ширша, ніж норма права. Як стверджують науковці: 

“Перша уособлює елемент правової системи, охоплюючи як норми позитивного, так 

і природного та звичаєвого права. Друга є різновидом правової норми, що однак не 

завжди знаходить свій зовнішній вираз у нормі права” [40, с. 31]. 

Таким чином, під правовою нормою слід розуміти елемент правової системи 

суспільства, що виникає під впливом об’єктивних закономірностей суспільного 

розвитку, проявляється у суспільній свідомості або поведінці, та містить у собі 

юридичні засоби для здійснення нормативного впливу на суспільні відносини. 

Норма права, натомість, є різновидом правових норм і виступає елементом 

позитивного права держави, знаходить своє відбиття в офіційних формально-

визначених джерелах права, покликана регулювати типові суспільні відносини 

шляхом визначення відповідних правил поведінки, дотримання яких забезпечується 

державою. 

Отже, досліджуючи загальну характеристику норм, що регулюють прийняття 

КПР, необхідно застосовувати саме поняття “норма права”. Далі перейдемо до їх 

дослідження. На наш погляд, це дослідження слід почати ми із властивих їм 

характерних рис. Так, говорячи про ознаки норм, що регулюють прийняття КПР, 

слід зазначити, що вони є різновидом норм права та володіють усіма їх 

характерними ознаками. Серед цих ознак можна назвати такі: 

1) вони є вихідними, первинними елементами права. За великим рахунком право 

– це сукупність юридичних норм, що об’єднані в інститути, галузі та інші 

структурні утворення. Отже, норми є первинними клітинками права, цеглинками, з 

яких побудована вся його система [53, с. 128]. Такий висновок можна зробити, якщо 
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розглядати норму права як найменший, цілісний та відносно самодостатній елемент 

системи права. Однак тут необхідно розрізняти такі поняття, як “право” та 

“законодавство”. Адже норма права виступає первинним елементом саме системи 

права, у той час, як найменшою частинкою законодавства слід вважати нормативно-

правовий припис. Докладніше про нього буде йтися згодом у цьому ж підрозділі 

нижче; 

2) містять правила поведінки, що регулюють відносини між людьми та їх 

об’єднаннями. Норма права являє собою модель урегульованих суспільних 

відносин. Тобто законодавець, сформулювавши подумки той чи інший варіант 

належної поведінки, уявлення про соціальні явища, надає їм форму моделі ідеальних 

суспільних відносин. Таким чином, встановлюючи правила належної чи дозволеної 

поведінки, держава вказує на те, як мають діяти суб’єкти у конкретній життєвій 

ситуації, а не на те, що вони роблять насправді.  

Власне, термін “правило поведінки”, як зазначає А. І. Ілалутдінов, має два 

значення. У його вузькому розумінні правило розглядається як певний масштаб, 

зразок поведінки, що знаходить своє відображення у диспозиції і частково в санкції 

норми права. Звідси, оскільки зразок поведінки вказується у різних елементах 

норми, то ми можемо говорити про сукупність (систему) правил поведінки в межах 

однієї норми. При широкому трактуванні правило поведінки постає як модель дій 

суб’єкта, що враховує як умови здійснення дій, так і наслідки при їх здійсненні або 

нездійснення (порушення). Це означає, як стверджує Є. О. Крашенінніков, що 

укладене у нормі правило поведінки міститься в усіх її частинах, а зміст цього 

правила викладається усієї нормою загалом [40, с. 15]. 

На нашу думку, правило поведінки слід розглядати як певну систему таких 

правил у середині норми права, що проявляється через взаємодію всіх її елементів. 

Тобто норма права містить певне “консолідоване” правило поведінки. Воно являє 

собою результат взаємодії усіх елементів норми, де кожен з елементів містить якусь 

частинку правила, а разом вони утворюють той регулятивний вплив, що є 

характерним для норми загалом, а не для окремих її частин;    
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3) для норми права є властивим зв’язок з державою. Такий зв’язок 

проявляється у тому, що у своєму сутнісному значенні норма права виступає як 

продукт діяльності держави. Саме держава установлює (санкціонує) створення норм 

права як засобу втілення державної влади та реалізації волі пануючих суб’єктів, а 

також забезпечує їх реалізацію за рахунок як примусу, так й інших засобів 

правового впливу; 

4) їм характерна загальнообов’язковість, тобто норма є обов’язковою для 

кожного, кому вона адресована, і поширюється на всіх учасників суспільних 

відносин, незалежно від їх волі і бажання. Таким чином, якщо існує можливість 

порушення норми, то мають бути і певні засоби, за допомогою яких можна буде 

гарантувати дотримання належних правил поведінки. Саме тому норми права 

“озброєні” відповідними засобами, що забезпечують додержання нормативних 

вимог. Так, загальнообов’язковий характер норми означає неухильне її дотримання і 

виконання, а також передбачає обов’язкову реакцію з боку суспільства, держави, 

соціальної групи на поведінку людини. Реакція може бути позитивною, якщо 

поведінка відповідає вимогам юридичної норми, або негативною, якщо її приписи 

порушуються. 

Внутрішня природа обов’язковості проявляється у тому, що особа, знаючи 

типовість, поширеність, практичну доцільність певних відносин, їх варіантів, охоче 

слідує їм у своїй поведінці, усвідомлює необхідність їх виконання. Це прагнення 

стає внутрішнім переконанням, спонукальною силою поведінки, що не нав’язана 

ззовні. 

Зовнішня природа обов’язковості зумовлена зовнішніми факторами впливу на 

психіку особистості – переконанням і примусом. Засоби забезпечення 

обов’язковості приписів у такому випадку виходять від інших осіб, соціальних груп 

та організацій. При цьому одним соціальним нормам вони є більш притаманними, 

іншим – меншою мірою. Правові норми, поряд з релігійними, належать до розряду 

гетерономних, тобто норм, вимоги яких суворо регламентовані, а виконання 

засноване перш за все на силі зовнішнього спонукання [194, с. 371-372]. 
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Проте вказана ознака норм права, безсумнівно, не свідчить про те, що їх 

обов’язковість є наслідком винятково забезпечення державного примусу. Останній 

виконує насамперед роль гарантії, що є необхідною на випадок можливого 

порушення норми. Основним при цьому має бути варіант добровільного виконання 

юридичних правил, що ґрунтується на внутрішньому переконанні особи у 

правильності (справедливості, доцільності та необхідності) норм права, сприйнятті 

їх як легітимних вимог. Проте їх обов’язковість підтримується також силою 

державного впливу і загрозою застосування примусу, у тому числі. Останній не є 

атрибутивною властивістю норм права, вступаючи у дію лише у разі їх порушення 

[53, с. 128]; 

5) є суспільно зумовленими. Норма права являє собою модель урегульованих 

суспільних відносин. Моделювання являє собою процес пізнання природних і 

соціальних явищ за рахунок конструювання у свідомості відповідного аналога 

сприйнятої інформації. Подумки сформульований законодавцем той чи інший 

варіант ідеальної поведінки, уявлення про соціальні явища перетворюються у форму 

моделі.  

Юридична норма моделює не лише правила поведінки, й стан суспільних 

відносин, їх особливості, об’єктний і суб’єктний склад. У цьому випадку вона несе 

інформацію про ознаки правових явищ і понять, межах, методах, принципах 

правового регулювання, про правомірне і протиправне, правове і неправове. 

Закріплені у нормативно-правовому акті норми права як моделі суспільних відносин 

дають досить цілісну картину соціальної дійсності, опосередкованої правом. 

Відображаючи суспільні відносини, юридична норма тим самим наповнюється 

змістом, отримує специфічну форму вираження.  

Однак норма права відображає не всі суспільні відносини, а закріплює (у 

зв’язку з їх повторюваністю) лише типові соціальні процеси та явища. Типовість 

належить, як правило, до суспільних відносин, що вже існують. Однак вона може 

стосуватися і нових соціальних зв’язків, повторюваність яких у майбутньому 

передбачається, якщо не з достовірністю, то з великим ступенем ймовірності [194, с. 

370-371]. 
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Таким чином, можна вести мову про соціальну, економічну і культурну 

зумовленість норм права. Вони приписують порядок людським відносинам, 

визначають їх як правильні та необхідні, відмежовуючи від суспільно шкідливої 

поведінки. І саме завдяки суспільній зумовленості норми права сприймаються 

свідомістю людей як справедливі, через що і можуть виявлятися ефективним 

суспільним регулятором; 

6) мають загальний характер. Це означає, що норма права відіграє роль певної 

міри або єдиного еквівалента, що застосовується при оцінці поведінки різних людей. 

Вона є критерієм визначення правомірності або протиправності дій різних суб’єктів 

правовідносин. Загальний характер норми проявляється у неперсоніфікованості та 

невичерпності. Ознака неперсоніфікованості відбивається в тому, що норма права 

адресована невизначеному колу осіб. Справа тут полягає не у кількісному 

визначенні суб’єктів, а в якісному їх визначенні. Норма права розрахована на такі 

ситуації, в яких може опинитися кожен, хто підпадає під сферу її дії. У цьому 

виявляється відмінність норми права від індивідуального правоположения, що 

звернене до конкретних суб’єктів і вимагає виконання від них певних дій відповідно 

до визначених нею умов [40, с. 10]. Таким чином, відсутність вказівки на 

конкретного адресата дозволяє нормі права здійснювати регулювання відносно 

певного кола типових суспільних відносин. 

Невичерпність норми означає можливість її багаторазової реалізації. Тобто 

норма права не вичерпується своєю реалізацією у конкретній ситуації, вона може 

застосовуватися або виконуватися суб’єктами протягом усього часу поки вона має 

юридичну силу. Багаторазовість застосування норми права відбиває її абстрактний 

характер. Проте абстрактність норми зовсім не означає невизначеність її змісту. 

Навпаки, норма права розрахована на певну модель ситуації, а не на конкретний 

випадок, і кількість можливих ситуацій, що потенційно підпадають під зазначену 

модель, не може бути обмеженою [40, с. 12-13]. 

7) є властивим правовий характер. Норми відображають найбільш важливі 

суспільні відносини, що мають цінність для суспільства, особистості або соціальної 

групи. І, як стверджує В. К. Бабаєв, предметом розумової обробки і подальшого 
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законодавчого закріплення стають передусім суспільні відносини, що визначаються 

ідеями справедливості та свободи [194, 369-370]. Однак фіксація такої моделі 

юридично значущої поведінки у джерелах права не означає її автоматичного 

перетворення на норму права, тобто правило правової поведінки людей (суб’єктів 

права). Для того, щоб вона стала таким правилом, необхідне її сприйняття людьми, 

або ж принаймні їх більшістю, як правильної, справедливої, та її відтворення у 

відповідних діях (поведінці) [53, с. 126-127]. Саме тому при характеристиці норм 

права варто акцентувати увагу на сутнісно-смисловому вимірі права, визначаючи 

його як формально-змістовну рівну міру справедливості, добра, свободи тощо.  

І як наголошує М. Г. Патей-Братасюк, важливо, щоб форми втілення права були 

змістовно наповнені згадуваними ідеями, щоб цей правовий зміст (правовий, 

оскільки виражає сутнісно-смислове у праві) був присутній у взаємодії між людьми, 

між людьми та владою, у їх поведінці, у правовідносинах тощо. І, навпаки, 

“очищення” будь-якої форми права від цього ціннісного виміру буде означати 

загибель права, його руйнацію, знищення. Адже правність норми розкривається 

саме в aeguitas, тобто у формально-правовій рівності, рівній справедливості чи 

справедливій рівності, що є одним і тим самим. І якщо ми, визначаючи поняття, не 

вказуємо на таку смислову ознаку норми, як рівна міра справедливості, а зазначаємо 

лише “міру свободи” чи справедливості, яку встановлює законодавець або інший 

державний орган у будь-якій моделі поведінки, тоді будь-яку несправедливу норму 

слід уважати правом [125, с. 43-44]. 

Більше того, як стверджує М. І. Козюбра, норма, що не сприймається людьми, 

не оцінюється ними як соціально значуща, корисна і справедлива та не 

відтворюється в їх поведінці (діях), залишається мертвою і не може бути названа 

правовою. І жодний державний примус не здатний у такому разі забезпечити її 

обов’язковість. Зобов’язати будь-кого підкорити свою поведінку вимогам 

зафіксованої (сформульованої) у статтях нормативно-правових актів моделі 

поведінки (норми) можливо лише за умови, що свідомість суб’єктів права буде 

готова цим вимогам підкоритися [53, с. 127]; 
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8) для норм права характерна формальна визначеність. Вона виражається у 

двох основних аспектах – зовнішньому та внутрішньому. Зовнішня визначеність 

належить до сфери офіційного закріплення (інституалізації) норм і проявляється у 

точному позначенні норм та їх складових частин у відповідних офіційних 

державних писаних джерелах права. Таку ознаку норми права у літературі ще 

називають легальністю. Вона ґрунтується на дотриманні низки вимог, якими 

забезпечується правомірність виникнення та функціонування норми, зокрема: 

прийняття суб’єктами правотворчості у межах їх компетенції; установлення 

особливої нормотворчої процедури, що охоплює розробку, розгляд, обговорення 

проектів нормативних актів, їх прийняття та офіційне оприлюднення, ухвалення у 

визначеній Конституцією і законами формі; наявність структури і певних реквізитів; 

опрацювання з урахуванням правил нормотворчої техніки, яка передбачає 

використання особливої мови нормативного акта (юридичної термінології), 

прийомів і способів викладення норм права у статтях нормативних актів, 

юридичних конструкцій тощо; обов’язкова державна реєстрація та облік; 

опублікування в офіційних друкованих виданнях [43, с. 36-37]. 

Також норма права має особливі форми свого зовнішнього вираження. Як 

елемент права вона відбивається у специфічних джерелах: нормативно-правових 

актах, правових звичаях, судових прецедентах та ін. Саме джерело права може 

зробити доступними для суб’єктів стандарти правомірної поведінки, що 

пропонуються нормами, і наслідки відхилення від них. З урахуванням традицій 

національної правової системи норми права в Україні закріплюються переважно в 

нормативно-правових актах (законодавстві) [53, с. 129]. 

Внутрішня визначеність полягає у визначеності змісту норми права через 

дотримання особливостей юридичної техніки, а також несуперечливості та 

недвозначності її розуміння. У цьому аспекті головною вимогою до норм права є 

точність та детальність викладення правил поведінки суб’єктів права у тексті 

нормативно-правового акта, що має сприяти їх правильному розумінню і 

застосуванню. Норма права має відповідати загально-правовим критеріям 

формальної визначеності, що випливає із принципу рівності всіх перед законом і 
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судом. Адже таку рівність може бути забезпечено лише за умови зрозумілості, 

недвозначності норми, її однакового розуміння і застосування всіма 

правозастосувачами.  

У цілому в судовій практиці є сталим підхід, згідно з яким вимога формальної 

визначеності норми права передбачає, що учасники відповідних правовідносин 

повинні мати можливість у розумних межах передбачати наслідки своєї поведінки і 

бути впевненими у незмінності свого офіційно визнаного статусу, а також набутих 

прав і обов’язків [40, с. 11-12]; 

9) ознака системності виявляється у структурній побудові норми, у 

спеціалізації та кооперації норм різних галузей та інститутів права. Норма права у 

такому випадку відіграє роль певної системи, що складається з елементів, що 

взаємодіють.  

Змістовний аспект системності норм права розкривається через аналіз 

структури норми права та її функціонального осмислення. Структурне бачення 

проявляється в дефініціях, де автори, по-перше, зачіпають елементи і зв’язки норми 

права, по-друге, намагаються розкрити поняття норми через певні масштаби 

поведінки, що представляються як її невід’ємні складові (наприклад, суб’єктивні 

права та юридичні обов’язки). Звідси у рамках системних уявлень суттєвою ознакою 

норми виступає наявність певної структури, відповідно до якої і будується уся 

модель поведінки [40, с. 27].  

Саме структура системи визначає її емерджентні властивості. Такі 

властивості норми права, як мікросистеми, проявляються у тому, що тільки разом 

структурні елементи норми здатні утворити систему. Окремо взятий її елемент не 

може регулювати суспільні відносини, так як він не має властивості цілісної норми 

права, так само як “жодна із частин літака не може літати, а літак однак літає” [193, 

с. 45-46]. Джерелом, носієм емерджентних властивостей є структура системи: при 

різних структурах у систем, утворених з одних і тих самих елементів, виникають 

різні властивості [28]. 

Від сили вияву властивості емерджентності значно залежить стійкість 

(надійність) системи, що визначається як здатність системи та її елементів 
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безвідмовно функціонувати в умовах деструктивного впливу зовнішнього 

середовища системи. Це означає, що стійка система здатна зберігати свою структуру 

та виконувати притаманні їй функції у несприятливих умовах середовища, тобто 

протистояти та переборювати негативний вплив середовища за рахунок свого 

внутрішнього потенціалу (резерву) розвитку [50, с. 36]. 

Також у нормі права та її структурних елементах спостерігається 

фрактальність системи права, тобто закарбованість в елементарних одиницях 

системи властивостей і характеристик, що притаманні такій системі як цілому, вони 

й складають її якісну специфіку [28; 25, с. 149]. 

Функціональне значення норми права полягає у її розумінні як регулятора 

суспільних відносин. Тут відзначимо, що регулюючий вплив норми права прямо 

пов’язаний з тією роллю, яку виконує кожен з її елементів. Регуляція поведінки – це 

результат єдності елементів системи, що, власне, і створює дієву модель поведінки. 

Відсутність хоча б однієї із складових норми права виключає її повноцінний вплив 

[40, с. 27]. Звідси можна визначити функцію у системному її розумінні як зовнішній 

вияв властивості і внутрішнього змісту елементів, що спрямовані на збереження та 

розвиток системи. Функції системи є інтегративним результатом активного вияву 

властивостей її елементів, тоді як функції елементів багато в чому є результатом 

впливу на них загальносистемних функцій [50, с. 39]; 

10) норми права володіють представницько-зобов’язальним характером, тобто 

вони розраховані на регулювання поведінки учасників суспільних відносин через 

встановлення при наявності відповідних умов виду і міри охоронюваних і 

гарантованих державою можливої і належної поведінки, де зв’язок між учасниками 

полягає у взаємних правах та обов’язках один стосовно одного. 

Так, норма права відносно однієї особи зазвичай виступає у формі вимоги 

вчинити певну позитивну дію (позитивний обов’язок), заборони тих чи інших 

вчинків (негативний обов’язок) або надання можливості вести себе певним чином 

(правомочність). Однак будь-яка така норма стосується принаймні двох суб’єктів 

уже в силу тих причин, що вона регулює суспільні відносини, де передбачається 

наявність, як мінімум, двох сторін. При цьому для одної зі сторін вона встановлює 
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належну поведінку, яку охороняють за допомогою примусових заходів, а для іншої – 

гарантовану можливу поведінку [118, с. 100-101]. 

Проте поруч із загальними ознаками норм права можна виокремити і галузеві. 

Такі властивості норм походять від їх спрямованості на регулювання суспільних 

відносин саме у сфері кримінального судочинства. Серед указаних характерних рис 

норм права слід назвати такі: 

1) кримінальна процесуальна норма є ідеальною моделлю кримінальних 

процесуальних відносин. Такий висновок можна зробити, виходячи зі 

співвідношення норми і правовідносини як взаємозв’язку ідеального і фактичного. 

Норма права являє собою модель врегульованих суспільних відносин. І як 

інтелектуально сконструйоване утворення вона є результатом узагальнення 

законодавцем істотних і типових властивостей суспільних відносин у сфері 

кримінальної юстиції. Таким чином, установлюючи правила належної чи дозволеної 

поведінки, держава вказує на те, як мають діяти суб’єкти у конкретній життєвій 

ситуації, а не на те, що вони роблять насправді. 

2) публічно-правова природа. Така властивість процесуальних норм у сфері 

кримінального судочинства зумовлюється тим, що, по-перше, методом правового 

регулювання процесуального права є насамперед метод підпорядкування 

(імперативний). По-друге, регулятивний вплив у кримінальному процесі 

спрямовується на досягнення загального блага при дотриманні розумного балансу 

публічних і приватних інтересів.  

Безумовно, кримінальні процесуальні норми покликані перш за все 

забезпечувати захист публічних інтересів, нерідко через дискримінацію приватних. 

Проте публічно-правовий напрям діяльності не повинен супроводжуватися 

нехтуванням прав людини. Уповноважені суб’єкти, беручи участь у кримінальних 

процесуальних правовідносинах, повинні дотримуватись відповідних правил, 

виходячи з положень загальних принципів права і міжнародних стандартів у галузі 

прав людини; 

3) процесуальні норми права регулюють організаційні відносини і мають 

організаційно-процедурний, управлінський характер. Як стверджує Ю. М. Оборотов, 
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метою процесуальних норм є визначення форми юридичної діяльності, для чого, 

власне, і передбачаються різні юридичні процедури, з тим, щоб досягти належного 

застосуванню норм матеріального права [118, с. 106]. Таким чином, указані норми 

права завжди регламентують порядок, форми і методи реалізації норм матеріального 

права (у нашому випадку – кримінального).  

Процесуальні норми дають можливість забезпечувати більшу визначеність 

правового регулювання шляхом закріплення певних чітко встановлених процедур, 

через які суб’єкти права отримують можливість ознайомитись із тим, які вимоги до 

них висуває чинне законодавство, реалізувати  свої права та обов’язки, що 

гарантовані матеріальним правом, та звернутися за захистом у випадку їх 

порушення [43, с. 53]. Саме тому можна стверджувати, що вони відображають 

динамічні характеристики процесуальних відносин, оскільки регламентують 

насамперед процедуру здійснення кримінальної процесуальної діяльності.  

Разом із тим процесуальні норми не можна ототожнювати з матеріальними 

процедурними нормами. Норми матеріальної процедури, які є необхідною умовою 

реалізації низки матеріальних регулятивних норм і зв’язків, присутні майже в усіх 

галузях права. Вони невіддільні від усієї іншої системи норм матеріальних галузей 

права. Кожна матеріально-процедурна норма пов’язана з відповідним регулятивним 

відношенням і є обов’язковою умовою його нормальної реалізації.  

Зміст матеріально-процедурної норми визначається змістом “свого” основного 

матеріального регулятивного правового відношення і не може бути використаним 

для здійснення “чужого”. Натомість, процесуальні норми створюються для 

регулювання відносин, немовби, “ззовні”. Вони мають риси універсальності, 

пристосованості, забезпечують реалізацію юридичних обов’язків, що регулюються 

різними галузями матеріального права [43, с. 50-51]; 

4) мають похідний (вторинний) характер порівняно з нормами матеріального 

права. Така характеристика процесуальних норм проявляється, виходячи із 

субординації у правовому регулюванні. Як стверджує С. О. Гейц, службова роль 

норм процесуального права щодо норм матеріального права проявляється через їх 

зв’язок і прослідковується на трьох рівнях їх співвідношення – галузь, інститут, 



135 

 

норма. Зокрема, такі взаємозв’язки між нормами можна розділити на кілька 

категорій. По-перше, прямий зв’язок, що має місце, коли норма кримінального 

процесуального права спрямована на вирішення кримінально-правових завдань 

(отримання відомостей що необхідні для встановлення складу злочину).  

По-друге, опосередкований зв’язок, що має місце, коли кримінальні 

процесуальні норми покликані сприяти вирішенню суто процесуальних завдань 

(визначення принципів кримінального провадження, його завдань тощо). У такому 

випадку зв’язок між вказаними нормами проявляється, виходячи зі службової 

природи норм процесуального права.  

По-третє, зворотній зв’язок, що має місце, коли норми кримінального права, які 

містяться у розділі, що передбачає відповідальність за злочини проти правосуддя 

(розділ 18 Кримінального Кодексу України (далі – КК України)), забезпечують 

реалізацію кримінальних процесуальних норм. І нарешті, в окремих випадках за 

допомогою норм кримінального процесуального права розкривається зміст 

бланкетних диспозицій норм кримінального права [7, с. 9]. 

Проте, слід погодитися з думкою, що співвідношення матеріального і 

процесуального права є різним залежно від структурного рівня у праві. Так, на рівні 

галузей права матеріальне і процесуальне право не можуть існувати одне без одного. 

На рівні норм права такого тісного взаємозв’язку вже немає, оскільки норми 

процесуального права за відповідних умов породжують суб’єктивні процесуальні 

права, які не перебувають із матеріальними суб’єктивними правами у 

співвідношенні форми і змісту, а є самостійними правовими явищами, зв’язок яких 

із матеріальною галуззю права опосередкований процесуальною галуззю, 

структурним елементом якої є така процесуальна норма [43, с. 55]. 

Таким чином, співвідношення між матеріально-правовими і процесуальними 

нормами, як стверджує Л. М. Борисова, можна виразити формулою: якщо норма 

матеріального права, визначаючи зміст прав і обов’язків суб’єктів права, відповідає 

на запитання, що треба зробити для реалізації цих прав і обов’язків, то процесуальна 

норма відповідає на запитання, як, яким чином, в якому порядку названі права та 

обов’язки можуть і повинні бути реалізовані. Інакше кажучи, сутність 
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процесуальних норм міститься в одному: що вони завжди регламентують порядок, 

форми і методи реалізації норм матеріального права [125, с. 38].    

Однак, попри те, що між процесуальним і матеріальним правом існують 

генетичні та функціональні зв’язки, вони є різними галузями права. Самостійність 

процесуального права у структурі права зумовлена низкою системоутворюючих 

ознак, до яких разом із традиційними предметом та особливостями методів 

правового регулювання слід віднести також цілі, функції та завдання 

процесуального права. І однією з ознак, що відрізняє норми процесуального права 

від інших процедурних норм, є їх спрямованість на реалізацію особливих 

матеріальних охоронних правовідносин, функціональне призначення яких 

визначається їх захисними властивостями щодо системи суспільних відносин. 

Охоронні правовідносини є особливим компонентом у механізмі правового 

регулювання, що “активуються” так званими правовими аномаліями. Тому правова 

аномалія є однією із принципових цільових характеристик процесуального права 

[43, с. 56-57]; 

5) адресатами кримінальних процесуальних норм виступають переважно 

слідчі, прокурори та судді. Про таку особливість говорить й А. А. Коваль. Зокрема, 

на її думку, норми кримінального процесуального законодавства звернені, у першу 

чергу, до осіб, які ведуть процес, на відміну від кримінально-правових норм, що 

адресуються усьому суспільству [68, с. 9-10]. Таку ситуацію можна пояснити 

процесуальним статусом згадуваних суб’єктів кримінального процесу. Зокрема, усі 

вони на тій чи іншій стадії уповноважені вести кримінальний процес. Вони, 

внаслідок свого службового становища володіють правами, аніж інші учасники 

кримінального судочинства. Саме тому більш значними можна сказати, що слідчі, 

прокурори та судді є основними адресатами кримінальних процесуальних норм, 

адже вони й є основними виконавцями їх положень. 

Однак поруч з ознаками норм права як кримінальних процесуальних можна 

виокремити й специфічні ознаки. Вони властиві нормам права як таким, що 

регулюють саме прийняття КПР. І серед згадуваних характеристик норм, у тому 

числі, слід назвати такі:  
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1) регулюють суспільні відносини у сфері прийняття КПР. Їх основною сферою 

впливу є суспільні відносини, що виникають при підготовці та прийнятті 

процесуальних рішень у сфері кримінального судочинства. Моментом початку 

вироблення рішення вважається виникнення ситуації, яка вимагає його прийняття. 

Наявність такої ситуації свідчить про невідповідність стану речей прогнозованому, 

а, відтак, виникає необхідність у застосуванні норм права з тим, щоб повернути 

суспільні відносини у правове русло.  

Власне, етап виникнення ситуації дещо виходить за межі процесу прийняття 

рішення, оскільки розробка і прийняття рішення починається, по суті, тільки після 

виникнення ситуації. Такий момент можна вважати юридичним фактом, з настанням 

якого виникає необхідність прийняти КПР.  

Суспільні відносини, що виникають при підготовці та прийнятті процесуальних 

рішень, припиняють своє існування по завершенню етапу оформлення 

правозастосовного акта-документа. Тобто рішення слід вважати прийнятим у 

момент, коли такий акта-документ уже оформлений та має усі необхідні реквізити. 

Винятком є ситуація, коли відповідне рішення, оформлене у вигляді акта-документа, 

необхідно погодити з іншим суб’єктом кримінального процесу. Таке рішення можна 

вважати прийнятим не з часу його фізичного написання, а лише з моменту 

погодження відповідною посадовою особою. 

Таким чином, норми права, що регулюють суспільні відносини у сфері 

прийняття КПР, діють увесь час, поки процесуальне рішення виробляється. 

Щоправда, в науці кримінального процесу існує підхід до розуміння процесу 

прийняття рішень, який передбачає зарахування до етапів вироблення рішення ще й 

реалізацію відповідних рішень та контроль за їх виконанням. Науковці пояснюють 

свою позицію тим, що застосування кримінальних процесуальних норм у кінцевому 

підсумку передбачає втілення у життя правових приписів, що набувають 

матеріалізації у виникненні нових кримінальних процесуальних відносин чи у зміні 

(припиненні) тих, що вже існують. Виключення із правозастосовного процесу 

контрольно-виконавчої стадії перетворює правозастосування в абсурд, оскільки 

“зводить до нуля” всі намагання правозастосувача [3, с. 42-45]. 
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Однак ми вважаємо, що контрольно-виконавча стадія не є частиною процесу 

прийняття рішень у кримінальному судочинстві. Виконання рішення та контроль за 

його виконанням відбуваються уже після того, як рішення прийнято, тобто 

оформлено як офіційний акт-документ та у разі необхідності погоджено з 

відповідними службовими особами;   

2) адресовані уповноваженим на те службовим особами (слідчим, прокурорам, 

суддям). Відповідно до чинного законодавства, процесуальними рішеннями є всі 

рішення органів досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду (ч. 1 ст. 

110 КПК України). Звідси суб’єктами прийняття процесуальних рішень у 

кримінальному судочинстві є винятково слідчі, прокурори та судді. Таким чином, 

можна говорити про спрямованість норм, що регулюють прийняття КПР, саме на 

діяльність указаних службових осіб; 

3) переважно мають диспозитивний характер правового регулювання, 

порівняно з іншими нормами кримінального процесу. У кримінальному процесі 

припустимі лише ті дії і рішення, що дозволені в законі, і в тому порядку, що 

встановлений законом. Такий метод правового регулювання називається спеціально-

дозвільним (імперативним). Він характерний для кримінального процесу, оскільки у 

цій сфері державної діяльності можливі дії і рішення, що зачіпають конституційні 

права і свободи людини і громадянина та (або) їх законні інтереси. Тому норми 

процесуального права повинні чітко визначати підстави, умови, процедуру таких 

дій. 

Разом із тим серед норм, адресованих державним органам і посадовим особам, 

які ведуть кримінальний процес, є і такі, які залежно від низки конкретних умов 

надають їм вибір того чи іншого способу дії [202, с. 54]. Серед згадуваних норм 

якраз можна назвати такі, що регулюють прийняття процесуальних рішень. Це 

пояснюється тим, що суб’єкти прийняття рішень уповноважені застосовувати 

власний розсуд у процесі правозастосовної діяльності. Власний розсуд передбачає 

надання певної свободи суб’єкту процесуальних відносин, звільнення від жорсткої 

регламентації його дій. Однак така свобода не суперечить вимогам формальної 

визначеності, оскільки процесуальним законом чітко виписані межі її застосування. 
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Таким чином, дослідивши найбільш характерні риси як норм права загалом, так 

і тих, що регулюють прийняття КПР, можна перейти до формулювання їх 

визначення. Так, під нормою права слід розуміти первинний формально визначений 

елемент системи права, що містить, спрямоване на врегулювання суспільних 

відносин, правило поведінки та забезпечується державою за рахунок засобів 

правового впливу.  

Звідси можна навести й дефініцію кримінальної процесуальної норми. Зокрема, 

кримінальна процесуальна норма являє собою первинний формально визначений 

елемент системи права, що володіє організаційно-процедурним, управлінським 

характером, містить певне правило поведінки з тим, щоб урегулювати суспільні 

відносини у сфері кримінального судочинства, та забезпечується державою за 

рахунок засобів правового впливу.  

І, нарешті, під нормою права, що регулює прийняття КПР, слід розуміти 

первинний формально визначений елемент системи права, що володіє 

організаційно-процедурним, управлінським характером, містить певне правило 

поведінки з тим, щоб врегулювати суспільні відносини у сфері прийняття КПР, та 

забезпечується державою за рахунок засобів правового впливу. 

Далі слід перейти до вивчення питання структури відповідних норм права. Це 

важливо для подальшого з’ясування характеристики структурних елементів типових 

норм права, що регулюють прийняття КПР.  

Тема структури норм права є досить поширеною в юридичній науці. Фахівці у 

галузі права розглядають структуру з різного ракурсу, виокремлюючи серед її видів 

логічну, юридичну, соціологічну, стохастичну та ін. Більше того, Д. А. Керімов 

звертає увагу на те, що у численних сплетіннях явищ правової дійсності виявляється 

багато різноманітних структур, серед яких можна виділити об’єктивні і суб’єктивні, 

загальні та окремі (локальні), складні і прості, відносно стійкі і мінливі, динамічні і 

статичні тощо [66, с. 199]. Усе це говорить нам про складність та неоднозначність 

такого поняття, як “структура норм права”. І для його кращого розуміння спершу 

слід з’ясувати, що ж являє собою структура.  
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Отже, термін “структура”, з етимологічної точки зору, являє собою взаємні 

відношення елементів, що становлять цілість; взаєморозміщення та взаємозв’язок 

складових частин цілого; будова [62, с. 457; 23, с. 1405]. Однак, ураховуючи те, що 

структура перш за все є категорією філософії, дослідження було б неповним, якби 

ми не звернулись до цієї категорії.  

Так, із точки зору філософії структура (від лат. structura – “будова”, 

“розміщення”, “порядок”) – це спосіб закономірного зв’язку між складовими 

предметів і явищ природи та суспільства, мислення та пізнання, сукупність істотних 

зв’язків між виділеними частинами цілого, що забезпечує його єдність; внутрішня 

будова чого-небудь [203, с. 611]. Проте слід звернути увагу на те, що в літературі 

панує двоїсне розуміння cтpyктуpи. Зокрема, в холістичному розумінні cтpyктуpа 

дорівнюється до системи, котра, у свою чергу, розуміється як елементи плюс зв’язки 

між елементами.  

Друге визначення розрізняє поняття cтpyктуpи і системи. Стpyктуpа при цьому 

розуміється як внутрішня організація і впорядкованість об’єкта або як мережа 

відносин, що зв’язує елементи системи. Система в такому випадку виступає як 

сукупністю елементів, так й мережею відносин між елементами [179, с. 870]. 

Власне, схожа ситуація має місце і при розгляді питання структури фахівцями з 

права. Переважна більшість дослідників-правознавців визначають структуру норм 

права саме як побудову складових її елементів, що певним чином взаємопов’язані та 

перебувають у взаємодії.  

Проте у фаховій науковій літературі обґрунтовується й інша точка зору на 

згадувану проблему. Зокрема, В. М. Протасов висловлює думку, згідно з якою 

поняття “структура” здатне характеризувати лише одну сторону внутрішньої 

організації юридичної норми. Адже “структура” як категорія системного підходу 

відбиває доцільні зв’язки між елементами в середині системи. Однак поряд зі 

структурою в будь-якій системі є й інша сторона – склад, тобто сукупність 

необхідних і достатніх елементів, що якраз і пов’язуються структурою. Звідси 

науковець розрізняє структуру (зв’язки) і склад (елементи) системи, але при цьому 

вказує, що разом їх можна назвати будовою системи [149, с. 5]. 
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Зв’язок відіграє визначальну роль й в інших тлумаченнях структури. 

Наприклад, М. І. Личук стверджує, що між елементами системи встановлюються 

певні відношення і зв’язки, що й являють собою її структуру [90, с. 92]. Схоже 

визначення наводить й В. І. Свидерський. Він рекомендує під структурою розуміти: 

“принцип, спосіб, закон зв’язку елементів цілого, систему відносин елементів у 

межах такого цілого” [166, с. 18]. 

Інші науковці звертають увагу на необхідність формулювання дефініції 

структури саме через сукупність елементів, порядку їх побудови (розташування) та 

внутрішні зв’язки. Зокрема, А. В. Краснов та А. І. Ілалутдінов визначають структуру 

норми права як логічну побудову норми, що ґрунтується на внутрішньому порядку 

та взаємозв’язку елементів, у концентрованому вигляді відбиває механізм впливу на 

поведінку суб’єктів через їх свідомість і волю [40, с. 44]. 

Таким чином, провівши ґрунтовний аналіз підходів до розуміння структури, 

можна виокремити її найбільш характерні риси. Зокрема, серед таких її ознак слід 

назвати:  

1) структура норм права є їх внутрішньою будовою. Це пояснюється тим, що 

основною ознакою структури є її вираження як внутрішньої форми (будови) певного 

об’єкта. Як справедливо стверджує із цього приводу Д. А. Кєрімов, цілісне правове 

утворення має як зовнішню, так і внутрішню форму. Зовнішня форма – це прояв 

ззовні цілісного правового утворення. Внутрішня форма – це структура, спосіб 

організації, певна впорядкованість частин такого цілого (“форма, як результат 

рефлексії у середину себе”). Іншими словами, якщо зовнішня форма є образ, 

зовнішній вигляд правової конструкції (або організму), то внутрішня форма – це 

його каркас (або скелет).  

Через це структура: по-перше, не може самостійно існувати поза межами 

згадуваного об’єкта, зміст якого нею певним чином цементується, організується, 

впорядковується; по-друге, характер її будови та змін безпосередньо залежить від 

природи та розвитку такого об’єкта [66, с. 188-189]. 

З огляду на це можна вести мову про структуру норм права як про їх 

внутрішню будову, певну впорядкованість частин. Це означає, що згадувана 
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структура існує лише в межах норм права, а всі процеси змін, що відбуваються в 

середині таких норм, так чи інакше впливають на саму структуру; 

2) структура норм права являє собою результат відображення у нормі певних 

суспільних відносин. Така ситуація зумовлюється тим, що норми права не 

знаходяться в ізоляції, а перебувають у стійкому зв’язку із суспільними 

відносинами. І як юридична норма впливає на суспільні відносини шляхом їх 

регулювання, так й суспільні відносини, у свою чергу, залишають відбиток на 

нормах права, визначаючи їх структуру. Так, Л. І. Заморська звертає увагу на те, що 

фактичні суспільні відносини, що підлягають правовому оформленню, об’єктивно 

потребують логічної відповідності структури правової норми своїй внутрішній 

організації. Вони достатньо “жорстко” визначають характер зв’язку і кількість 

структурних елементів норми. Детермінуючий вплив на структуру юридичної норми 

здійснюють тип, рід, вид, сторона суспільних відносин. Умовно можна вважати, що 

та чи інша правова норма складається з такої кількості логічних структурних 

елементів, якої потребують суспільні відносини, що нею врегульовуються [56, с. 19-

20]. 

Отже, можна вести мову про вплив суспільних відносин на формування 

структури норми права. Такий вплив є двостороннім і відбиває певний рівень 

розвитку правової системи суспільства; 

3) поняття “структура норм права” розкривається через сукупність складових 

одиниць та внутрішні зв’язки між ними. Для кращого розуміння доцільно 

розглянути складові та структурні зв’язки окремо один від одного. 

Так, почнемо зі складових структури. У науковій літературі при формулюванні 

дефініції структури фахівці з права для позначення структурних одиниць 

найчастіше використовують слова “елемент19” та “частина20”. Та чи є вказані 

                                                           
19 Примітка. Як зазначає Н. П. Харченко, структура норми права – це сукупність чітко визначених елементів, 

що у процесі взаємодії, у межах єдності існуючих між ними зв’язків забезпечують функціональну самостійність 

норми права [13, с. 135]. Як стверджує О. В. Дьомін, структуру податково-правової норми можна представити як 

стійку сукупність складових її елементів, що певним чином взаємопов’язані та взаємодіють [45, с. 88]. На думку 

М. І. Козюбри, структура норми права – це внутрішня будова норми, поділ її на певні складові (елементи) [53, с. 129]. 
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категорії тотожними? І якщо відповідь на це запитання буде негативною, то тоді 

слід з’ясувати, у чому ж різниця? Із цього приводу Д. А. Керімов зазначає, що якби 

категорії частини і елемента збігалися, то не було б сенсу хоча б одну з них вводити 

в науковий обіг [66, с. 195]. Саме тому необхідно розібратись у цьому питанні.  

У філософських колах існує багато підходів до розмежування категорій 

елемента і частини21. Та для того, щоб зрозуміти цю відмінність, необхідно 

проаналізувати сутність указаних категорій. Отже, елемент так само, як і частина, 

мають сенс лише як компоненти певної структури. Їх самостійне існування дає 

підстави говорити про них як про ціле, що позбавлене при цьому специфічних 

властивостей, характерних для компонента цілого. Звичайно, варто погодитись із 

твердженням Д. А. Керімова, що з універсальних позицій будь-яке відносно 

самостійне явище є частиною певного цілого, яке, у свою, чергу, є частиною ще 

більш об’ємного цілого, і т. д. [66, с. 195]. Проте специфіка вказаних категорій у 

тому і полягає, що вони є такими компонентами цілого, поза яким ця специфіка 

зникає. У контексті норм права й елементи, й частини норм структурно укладені в 

одне ціле (норму), кожен з таких компонентів як окремо, так і всі разом беруть 

участь у регулюванні відповідних суспільних відносин. Самі ж по собі вказані 

категорії не здатні забезпечити повноцінний регулятивний вплив. 

                                                                                                                                                                                                            
20 Примітка. На думку А. С. Піголкіна, внутрішню будову норм права, поділ на складові частини і зв’язок цих 

частин між собою становлять їх структуру [48, c. 156.]; як стверджують М. І. Матузов та О. В. Малько, під структурою 

правової норми розуміється її внутрішня будова, наявність в ній взаємопов’язаних між собою складових частин [107, 

с. 133].  

21 Примітка. Одні автори, по суті, ототожнюють категорії частини та елемента. Інші, навпаки, заперечуючи їх 

тотожність, указують, що елемент означає тільки предмети, явища і процеси, що знаходяться у відповідному 

взаємозв’язку, який утворюється в межах певної структури цілого, у той час як частина може існувати як у певному 

поєднанні між собою в межах цілого, так і до такого поєднання. Треті вважають, що елементом є все, що вказує, з 

чого складається ціле, що належить до компонентів, його складових, безвідносно до того, чи відображають вони 

специфіку даного цілого або ні. Але частиною є не будь-який компонент, а лише такий, який наділений специфічними 

особливостями цілого, безпосередньо виконує функції, характерні тільки для цього цілого. Четверті вважають, що 

частина ширше за елемент, оскільки частинами цілого є не лише елементи, що знаходяться між собою у відомому 

взаємозв’язку, а й самі взаємозв’язки між елементами, тобто структура. П’яті виходять з того, що поняття елемента є 

більш глибоким, ніж поняття частини, хоча вони обидва характеризують предмет з боку його складових компонентів 

[66, с. 193-194]. 



144 

 

Далі слід зауважити, що як елементи, так і частини є необхідними атрибутами 

структури. Роль, яку відіграє та чи інша категорія у структурі норм права є 

визначальною. Саме таке залучення частини чи елемента до функціонування норми 

дозволяє говорити про них як про атрибут структури. У противному випадку вони 

перетворилися б на механічну приставку або доповнення до цієї структури. Адже 

без компонентів немає структури, а без структури немає компонентів. 

І, нарешті, варто вести мову про неможливість розмежування елементів і 

частин по їх зв’язкам між собою та цілим. Як вже зазначалось, елементи існують 

лише як елементи структури подібно частинам, що мають сенс тільки як частини 

цілого. Елементи знаходять якісну особливість не самі по собі, а при наявності 

певних зв’язків між собою та структурою загалом, точно так, як і специфіка частин 

визначається не лише ними самими, а й їх зв’язками між собою та цілим. І якщо 

розглянути будь-яку норму права в контексті її складових, виявиться, що вона 

обов’язково складається з тих елементів, або частин, зв’язок між якими 

характеризує її специфічно необхідну структуру і цілісність, які, у свою чергу, 

впливають як на самі елементи і частини, так і на їх зв’язок між собою [66, с. 196-

197]. Саме тому можна говорити про наявність зв’язків і між елементами структури, 

і між її частинами. 

Так у чому ж тоді полягає відмінність згадуваних категорій? Розмірковуючи із 

цього приводу, Д. А. Керімов говорить: “Якщо ціле є категорією насамперед 

субстанціонального, змістовного порядку, то, природно, і частини цілого суть 

субстанціональні, змістовні його компоненти. Якщо, далі, структура є не що інше, 

як внутрішня форма цілого то звідси, і її елементи є моментами, зв’язками, 

“блоками” організаційного устрою такого цілого”. 

Таке розмежування категорій частини і елемента науковець назвав 

розсудливим. А в житті згадувані категорії зливаються, подвоюючись лише при їх 

понятійному аналізі. Отже, елемент – це та ж частина цілого, що розглядається з 

точки зору її зв’язку як із самим цілим, так і з іншими частинами такого цілого. 

Саме тому елемент, будучи частиною певного цілого, разом з тим лише до неї не 

зводиться, оскільки являє собою не “чисту”, ізольовану частину, а розглядається в 
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комплексі її зв’язків з іншими частинами цілого і з самим цілим. Звідси елемент 

можна характеризувати як своєрідний “блок”, що зв’язує одну з частин цілого з 

іншими його частинами, так само як і з самим цілим. Система елементів цілого й 

утворює структурний зв’язок компонентів такого цілого, без якої ціле розпалося б 

на частини і перестало існувати як ціле [66, с. 197-198]. 

Таким чином, можна вести мову про елемент як про характерну рису частини, 

що проявляється саме підчас взаємодії частин структури. Такий зв’язок частин може 

змінюватися залежно від виду структури22, що розглядається, проте він не зникає. З 

огляду на це у понятті “структура” необхідно використовувати саме слово 

“елементи” для позначення структурних одиниць, оскільки воно відбиває не лише 

частини структури, а й необхідні зв’язки між ними, котрі, неначе “поле тяжіння”, 

утримують усі компоненти структури разом як одне ціле. 

Необхідно докладно зупинитися й на зв’язках між елементами структури. 

Частини системи не ізольовані одна від одних, а пов’язані між собою, взаємодіють 

одна з одною. При цьому властивої системи загалом істотно залежать від того, як 

саме взаємодіють її частини. Більше того, системи мають зовсім нові якості, що 

відсутні в її елементах. Ці якості виникають саме завдяки наявності зв’язків між 

елементами, за допомогою яких здійснюється перенесення властивостей від 

кожного з елементів системи до інших. Цим пояснюється важливість інформації про 

зв’язки між елементами структури. Однак, що ж означає, власне, слово “зв’язок”?  

Зв’язок із точки зору значення слова являє собою співвідношення взаємної 

залежності, обумовленості, спільності між різними факторами, явищами, подіями 

тощо [62, с. 151; 23, с. 450]. Таким чином, зв’язок, у контексті нашого дослідження 

відображає співвідношення взаємної залежності й спільності елементів у середині 

структури норми, є умовою їх взаємодії. Однак структура проявляє не усі зв’язки в 

середині норми, а лише найсуттєвіші такі, що є стійкими до змін і забезпечують її 

найважливіші властивості та, зрештою, існування самої системи. Про це говорить й 

                                                           
22 Примітка. Властивості елементів, що перетворюють різні частини в єдине структурне ціле, проявляється по-

різному: у системному цілому вони виступають як найбільш сильний спосіб органічного зв’язку його частин; у 

сумативному цілому ці якості виражені слабко – частини такого цілого легко відділяються одна від одної [66, с. 198]. 
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Н. В. Вантєєва. Науковець стверджує, що при визначенні поняття структури 

недостатньо одного лише посилання на зв’язки компонентів системи. Так, по-перше, 

мова має йти про зв’язки об’єкта у своїй сукупності. По-друге, вказані зв’язки є 

відносно стійкими стосовно часової характеристики. По-третє, вони забезпечують 

цілісність об’єкта, збереження його основних властивостей та функцій при 

різноманітних змінах, як зовнішніх, так і внутрішніх [22, с. 134].  

Крім того, поняття “зв’язок” може характеризувати одночасно і будову 

(статику), і функціонування (динаміку) системи. Перша характеристика 

проявляється через “зв’язки – силові лінії”, де кожний елемент структури з’єднаний 

міцним каркасом із зв’язків, що забезпечує стійкість та міцність структури. Друга – 

через взаємодію елементів структури, перехід їх властивостей від одного до іншого, 

аж до виникнення у системі нової якості. Обмін між елементами схожий на потоки 

інформації (речовини, енергії або їх сукупність) від одного елемента системи до 

іншого. І, як стверджує Ю. П. Сурмін, така взаємодія між компонентами може мати 

функціональний характер, взаємодоповнення, компенсації тощо [50, с. 36]. 

Таким чином, мовлячи про зв’язки елементів структури норми права, ми маємо 

на увазі всю сукупність зв’язків у середині структури норми, що володіють 

відносною стійкістю у часі та забезпечують цілісність самої норми, збереження її 

основних властивостей та функцій при змінах як в середині норми права, так і 

ззовні. Однак, як застерігає Н. В. Вантєєва, визначаючи поняття “структура”, слід 

уникати використання терміна “система зв’язків”, оскільки зміст поняття “система” 

розкривається через такі категорії, як “елемент” та “структура”. У противному 

випадку дефініція вказаних понять буде сформульована хибно з точки зору логіки. 

[22, с. 134] 

4) для структури норм права характерний певний порядок розташування її 

елементів. Етимологія слова “порядок” означає правильне або звичне розташування, 

розміщення чого-небудь; певну послідовність, черговість чого-небудь; спосіб 

розміщення, розташування чогось або послідовність, наступність, черговість чогось 

[23, с. 1074; 62, с. 350]. Тобто, мовлячи про порядок розташування елементів 
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структури норми права, ми маємо на увазі їх розміщення (розташування) у 

правильній послідовності в середині норми.  

Однак, яка послідовність є правильною? Спробуємо надати відповідь на це 

запитання на прикладі загальноприйнятої трьохелементної структури норм права. 

Так, традиційно у нормі права виокремлюють гіпотезу, диспозицію і санкцію. У 

гіпотезі мають бути перелічені умови, за яких норма підлягає застосуванню, у 

диспозиції повинно викладатися саме правило поведінки, а в санкції – вказівка на 

наслідки порушення цього правила. Тобто з точки зору логіки структура норми 

права може бути викладена у вигляді формули: “якщо (гіпотеза) → то (диспозиція) 

→ інакше (санкція)”. Ніякої іншої послідовності цих елементів бути не може, 

оскільки один елемент логічно випливає з іншого.  

Порядок елементів більш за все проявляється у неможливості їх існування один 

без одного. Так, диспозиція не може існувати без вказівки на умови здійснення 

правил поведінки, що містяться в ній. Інакше кожен завжди міг би здійснювати усе, 

що йому заманеться. Аналогічною є ситуація, коли санкція не може існувати без 

диспозиції, оскільки її реалізація пов’язана з порушенням правила поведінки. 

Єдиним винятком у цьому ланцюжку є гіпотеза, яка не залежить від інших 

елементів. Однак ця обставина зумовлена тим, що вона надає взаємодії суб’єктів 

позитивно-правового характеру [40, с. 41-42]. 

Таким чином, послідовність елементів у середині структури норми права можна 

вважати правильною тільки тоді, коли результатом розміщення таких елементів є 

належне функціонування норми.  

Функціональна роль порядку, як стверджують А. В. Краснов та 

А. І. Ілалутдінов, полягає у тому, щоб забезпечити системі (нормі), по-перше, 

внутрішню міцність, стійкість, високий ступінь пов’язаності всіх її елементів, по-

друге, логічну послідовність побудови складових частин норми за принципом 

механізму впливу на поведінку суб’єктів [40, с. 42].  

Отже, говорячи про порядок розташування елементів структури норм права, ми 

маємо на увазі розміщення (розташування) елементів структури норм права у 
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правильній послідовності в середині структури норми з тим, щоб досягти належного 

її функціонування; 

5) структурі норм права характерна внутрішня організація. Як стверджує 

Ю. П. Сурмін, під організацією розуміють внутрішню впорядкованість елементів 

цілого, а також сукупність процесів, що ведуть до встановлення взаємозв’язків між 

окремими частинами системи [189, с. 114]. Тобто внутрішню організацію системи 

зумовлює характер та спосіб взаємодії її елементів. Однак така організація не є 

фіксованою, а постійно змінюється та вдосконалюється залежно від тих чи інших 

процесів як в середині структури, так і через зовнішні чинники. І, як зазначає 

І. М. Дудник, саме ускладнення та підвищення рівня диференційованості системи 

має наслідком розвиток і вдосконалення її внутрішньої організації [50, с. 17]. 

Крім того, важливими ознаками організованості є координація та ієрархічність 

структури. Координація – це такий стан взаємної залежності елементів структури, 

що забезпечує динамічну рівновагу системи та проявляється в узгодженні функцій 

компонентів системи по горизонталі, тобто відносно однакових за впливом 

(“рівноправних”) елементів. Ієрархія, у свою чергу, являє собою взаємну 

підпорядкованість елементів, що вказує на особливе місце кожного з них у середині 

системи (їх субординацію). Субординація функцій має наслідком: по-перше, 

неоднакове значення кожного компонента у здійсненні функції системи; по-друге, 

те, що будь-яка система, інтегруючи функції своїх компонентів, сама виконує певну 

функціональну роль в іншій, більшій і складнішій системі, компонентом якої вона є 

[50, с. 38-39]. 

Однак, якщо порівняти такі поняття як “організація” та “структура”, то, на 

перший погляд, може скластися враження, що вони мають однакове значення. Проте 

це не так. По-перше, організація відображує міру досконалості структури системи, 

являє собою ступінь її ефективності, доцільності, раціональності та 

впорядкованості. Чим більше впорядкована структура системи, тим вища її 

організованість, а, відтак, зростає рівень організованості системи загалом. 

По-друге, організація є процесом функціонування, розвитку системи. Це, 

власне, процес вдосконалення структури системи. Процесуальний аспект організації 
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означає, що система та її структура знаходяться в безперервному процесі 

становлення та набуття нових якостей. Нові властивості знаходять прояв завдяки 

зміні зв’язків між елементами окремих структур та структурами різних рівнів. У 

загальному вигляді це означає зміну форми взаємодії між ними. 

По-третє, організованість системи виявляється в функціональному аспекті. У 

цьому розумінні організація – це така сукупність явищ, в якій властивості останніх 

виявляються як функції збереження і розвитку такої сукупності. Це пояснюється 

тим, що кожна властивість системи потенційно є її функцією, але властивість 

набуває характеру функції лише в тому випадку, коли вона слугує збереженню 

системи та виконанню нею своєї головної функції. Звідси постійний розвиток 

системи зумовлює набуття її елементами все нових і нових якостей, котрі, 

набуваючи функціонального характеру, стають доцільними стосовно такої системи 

[50, с. 37-38]. 

Таким чином, організація, з одного боку, характеризує стан елементів системи 

один відносно одного і виступає відображенням системи у статиці. Із другого боку, 

у ній присутній динамічний контекст, коли під організацією розуміється сам процес 

упорядкування системи, яка до цього вже мала певний рівень організації. У цьому 

сенсі організацію нерідко розуміють як безперервний та незмінний процес 

становлення і набуття нових властивостей [50, с. 114]. 

Отже, говорячи про організованість структури норм права, слід мати на увазі 

такий характер та спосіб взаємодії її елементів, що забезпечує їх впорядкованість, 

координацію та ієрархію внутрішніх зв’язків, що сприяє постійному розвитку 

структури норми і відображає міру її досконалості. 

Проте необхідно зазначити, що не всі науковці підтримують такий аспект 

дослідження структури. Зокрема, М. М. Розенталь та Е. В. Ільєнков зазначають, що 

“структурний метод” свідомо абстрагується від усіх фактів, що пов’язані з історією 

виникнення, формування та еволюції тих “структурних елементів”, про які йде мова 

і тим самим від їм властивих внутрішніх протиріч, що якраз і стимулюють 

народження, формування і, в решті решт, “загибель” згадуваних структур (тобто 
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процес їх перетворення у вищі та історично більш пізні структури). Такої ж позиції 

дотримується й Д. А. Керімов [66, с. 192]; 

6) структуру норми права слід розглядати як єдність логічної та реальної 

структур. Логічна структура норми, як стверджує Л. І. Заморська, виражає 

первинні, вихідні її зв’язки в системі об’єктивного права; вона має потенціальне 

значення. Це своєрідний набір логічно взаємопов’язаних елементів, зумовлений 

специфікою правотворчості та структурою права загалом. 

Логічна структура в процесі свого розвитку перетворюється на реальну 

структуру, але, змінюючись, водночас зберігає свій результат. Вона включає стільки 

елементів, скільки логічно необхідно для врегулювання певного виду суспільних 

відносин. Натомість, реальна структура норми права відображає результат 

правового впорядкування суспільних відносин. Вона є сукупністю тих елементів 

логічної структури, яких достатньо для того, щоб конкретне держане веління набуло 

владного статусу в межах цілісного правового організму [56, с. 20].  

Реальна структура норми права є відображенням елементів логічної структури 

у чинних нормативно-правових актах за допомогою нормативно-правових приписів 

– цільних, логічно завершених і формально закріплених у тексті нормативно-

правового акта владних велінь нормотворчого органу. За словесно-логічною 

побудовою нормативний припис, як стверджує В. М. Сирих, є окремою пропозицією 

або навіть фразою. При цьому необов’язково, щоб він був оформлений у вигляді 

окремої статті, пункту чи іншої структурної одиниці нормативно-правового акта. 

Цілком можливі ситуації, коли окремі частини або абзаци можуть містити кілька 

нормативних приписів [147, с. 270]. 

Поєднання логічної та фактичної структури можна назвати нормативно-

логічною конструкцією норми права, під якою слід розуміти сукупність нормативно-

правових приписів, які, незважаючи на різну галузеву природу та вираження у тексті 

нормативно-правових актів, у своїй сукупності відтворюють всі три елементи 

логічної структури норми права (гіпотезу, диспозицію, санкцію). Вона є 

найпростішим (елементарним) різновидом нормативно-логічних конструкцій.  
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Назва “нормативно-логічна конструкція норми права” пояснюється тим, що: 

по-перше, основою для відтворення логічної структури норми у законодавстві 

виступають нормативно-правові приписи, через що ми можемо говорити про її 

нормативний характер; по-друге, логічною вона є, оскільки виводиться шляхом 

логічного аналізу всього масиву (системи) законодавства; і нарешті, ми можемо 

говорити про неї як про конструкцію, оскільки вона являє собою не просту 

сукупність приписів, а логічно сконструйовану і впорядковану. 

Таким чином, з’ясувавши істотні ознак структури норм права, слід перейти до 

визначення згадуваного поняття. Отже, структура норм права – це зумовлена 

фактичними суспільними відносинами внутрішня будова норм права, яка 

відбивається в їх поділі на складові елементи, що розташовані у певному порядку та 

взаємодіють між собою, забезпечуючи належне функціонування норм.  

Звідси, виходячи з дефініції структури норм права, можна сформулювати й 

визначення структури кримінальних процесуальних норм. Однак тут треба не 

забувати про особливості останніх. Перш за все слід сказати про сферу суспільних 

відносин, що підпадає під їх регулятивний вплив. Вони унормовують суспільні 

відносини в галузі кримінального судочинства, що пов’язані із початком 

кримінального провадження, його ходом та завершенням через винесення вироку 

судом, а також перегляд остаточного рішення уповноваженою інстанцією. 

    Далі серед особливостей структури таких норм можна виокремити 

функціональну спрямованість взаємодії як окремих елементів структури (гіпотези, 

диспозиції та санкції), так і системи (норми права) загалом. Зокрема, вони 

спрямовані на виконання завдань кримінального процесу. Такі завдання можуть 

мати більший або менший рівень конкретизації (бути стратегічними чи 

тактичними), але загалом вони націлені на забезпечення належного кримінального 

процесу.  

Отже, підсумовуючи викладене, можна сформулювати таку дефініцію 

структури норм кримінального процесуального права. Це зумовлена фактичними 

суспільними відносинами у сфері кримінального судочинства внутрішня будова 

норм права, яка виражається у їх поділі на складові елементи, що розташовані у 
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певному порядку та взаємодіють між собою, забезпечуючи належне функціонування 

норм із тим, щоб досягти мети кримінального процесу. 

Однак думки науковців різняться не лише щодо визначення поняття “структури 

норм права”, а й щодо кількості її елементів. З огляду на це, доцільно назвати 

найбільш поширені підходи до визначення елементів структури норм права. Так, 

перш за все слід сказати про класичний підхід. Він передбачає трьохелементну 

структуру норм права. Широке визнання в правознавстві він отримав після 

публікації С. О. Голунского та М. С. Строговича про тричленну будову юридичної 

норми, що включає гіпотезу, диспозицію та санкцію. Зокрема, науковці 

стверджували, що: “У нормі права міститься насамперед вказівка на умову, за якої 

норма підлягає застосуванню, потім виклад самого правила поведінки, і нарешті, 

вказівка на наслідки невиконання цього правила” [37, с. 87]. Тобто тричленна 

будова юридичної норми – це, як звертає увагу В. К. Бабаєв, її логіко-юридична 

структура. Вона відтворюється логічним шляхом і представляє собою формулу: 

“Якщо ... то,  інакше...” [194, с. 382]. 

Що стосується розуміння структури норми права як логічної, то із цього 

приводу абсолютно справедливо зауважив С. С. Алексєєв: “Найменування “логічна” 

у цьому випадку вживається в умовному сенсі, тобто для того, щоб вказати на 

спосіб виявлення елементів норми (логічний аналіз), їх своєрідність (вони 

виражають природу, “логіку” права)”. Логічна структура норми проявляється в 

процесі абстрагування правового матеріалу; її практично неможливо виділити в 

одній статті закону або іншій формі права [28]. 

Окрему увагу, у світлі зазначеного підходу, необхідно приділити питанню 

специфічних норм права. Зокрема, деякі автори вважають, що норми, в яких не 

можна виділити три елементи, належать до таких специфічних правових 

розпоряджень, як правові декларації, правові принципи, правові дефініції, норми-

цілі, норми-завдання. На думку М. В. Вороніна, вирішувати питання про будову 

таких норм (з неявною, прихованою логічною структурою) слід, виходячи з того, 

що, перебуваючи у межах системи права, ці норми так чи інакше включені до 

системи взаємодії, є первинними компонентами системи права, виконують певні 
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функції, що призводить до їх специфікації і видових відмінностей (виражається 

зовнішня системність норм права). При цьому їх структурні зв’язки зумовлюють 

наявність основних елементів норми права, що виводяться логічно [28]. Тобто 

логічна структура норм права акцентує увагу на одній із найбільш важливих 

характеристик норм права – їх системності. Такий підхід передбачає, що елементи 

структури норми права проявляють регулятивний вплив саме через взаємодію 

гіпотези, диспозиції і санкції.  

Однак “кумулятивний” ефект досягається поєднанням як загальних положень 

права, так і конкретних життєвих обставин. Зокрема, зв’язки між елементами 

структури норм права зумовлені змістовними ознаками конкретної норми права, що 

відбиває визначене правило поведінки у певному зрізі суспільних відносин або 

комплексі їх системної взаємодії. Це, з одного боку. 

Із другого боку, як зазначає М. В. Воронін, чималу роль у визначенні такої 

змістовної складової відіграють і принципи права як особливі юридичні підстави 

системності права. Вони пронизують змістовне наповнення норм права, впливають 

на якості їх структурних складових і тим самим, сприяючи “побудові” структури 

системи права, впорядковують структуру норми права, визначають “умовне 

місцезнаходження” гіпотези, диспозиції і санкції [28].  

Схожа ситуація має місце й щодо дефініцій, положень-цілей (-завдань) тощо. 

Вказані положення автоматично входять у логічну структуру конкретної норми 

права, якщо для реалізації її гіпотези, диспозиції чи санкції необхідне їх 

застосування. 

Ще одним є двоелементний (бінарний) підхід до визначення структури норм 

права. Представники дволанкового напряму обмежують структуру норми двома 

елементами, причому їх якісний набір залежить від авторської позиції конкретного 

вченого (гіпотеза і диспозиція, гіпотеза та санкція, диспозиція і санкція). За таких 

умов, логічний зв’язок між двома елементами сформований за моделлю причинно-

наслідкового зв’язку: “якщо – то” і граматично відповідає складнопідрядному 

реченню. У філософії такий підхід іменується “імплікацією”. Звідси його іноді 

називають імплікативним [44, с. 93]. 
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Активне  формування згадуваного підходу відбулося вже у дореволюційній 

літературі. Ще М. М. Коркунов стверджував, що, будучи “умовним правилом”, 

будь-яка юридична норма “складається, природно, з двох елементів: з визначення 

умов застосування правила і викладу самого правила. Перший елемент називається 

гіпотезою або припущенням; другий – диспозицією або розпорядженням. Кожна 

юридична норма може бути, відповідно, виражена в такій формі: якщо – то”. У свою 

чергу, В. Ф. Тарановський розрізняв у логічній будові юридичної норми дві частини: 

“Одна частина визначає ті умови, при наявності яких виникають взаємні обов’язки і 

вимоги між двома особами, друга частина встановлює самі обов’язок і вимоги. 

Перша частина юридичної норми називається гіпотезою (припущенням), друга – 

диспозицією (розпорядженням)” [45, с. 89]. 

Третім підходом є концепція одночасного існування як норм із двома 

елементами (норм-приписів), так й норм із трьома елементами (логічних норм). 

Прихильники цього, так би мовити компромісного підходу намагаються подолати 

розбіжності розглянутих вище концепцій шляхом виділення в системі права двох 

видів норм, що містять два і три елементи відповідно. Найбільший внесок у 

розвиток цього напряму вніс С. С. Алексєєв. Він обґрунтував існування, окрім норм-

приписів (з двоелементною структурою), так званих логічних норм (із 

трьохелементною структурою). У той час як норма-припис є елементарне, логічно 

завершене державно-владне нормативне веління (розпорядження), безпосередньо 

виражене в тексті нормативного юридичного акта, логічна норма виявляється 

логічним шляхом загального правила, яке втілює органічні зв’язки між 

нормативними приписами. На думку С. С. Алексєєва, “логічна норма не 

представлена в тексті нормативного акта у вигляді одного, цілісного фрагмента”, її 

елементи “розкидані” в низці нормативних приписів і розташовані в різних 

підрозділах акта або навіть кількох актів. Таким чином, пропонується розрізняти 

норми права у вузькому (норма-припис23) та широкому сенсі (логічна норма) [45, 

с. 91]. 

                                                           
23 Примітка. Як стверджують А. В. Краснов та А. І. Ілалутдінов, термін “норма-припис” використовується цим 

ученим не в змістовному, а в структурно-функціональному плані: норма-припис є певною ланкою у структурі норми, 
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На думку С. С. Алексєєва, ідеальна структура норми відбиває первинні, вихідні 

її зв’язки в системі об’єктивного права. Це своєрідний набір логічно 

взаємопов’язаних елементів, зумовлений специфікою правотворення і структурою 

права в цілому. Ідеальна структура спочатку має потенційне значення, а в процесі 

свого розвитку перетворюється на реальну, але, змінюючись, зберігається в своєму 

результаті. Реальна ж структура норми права відображає певною мірою результат 

правового опосередкування суспільних відносин; вона являє собою сукупність тих 

обраних елементів потенційної логічної структури, яких достатньо для того, щоб 

конкретне суспільно-владне або державно-владне веління отримало життя у межах 

цілісного правового організму [40, с 35]. 

Далі слід звернути увагу на концепцію чотирьох і більше елементної 

структури норми права. Зокрема, у літературі висловлювались думку про те, що в 

нормі права поруч з трьома основними (гіпотеза, диспозиція та санкція) елементами 

слід виділяти ще й четвертий: ту частину, яка вказує на коло регульованих відносин. 

Інші науковці звертають увагу на необхідність виділяти в нормі п’ятий елемент – 

вказівка на її мету [106, с. 2]. Більше того, у науковій літературі є підхід, згідно з 

яким норма права складається з таких частин: 1) характеру (дозвільна норма, що 

забороняє або зобов’язує); 2) змісту (назви діяння); 3) умов, в яких логічно можлива 

реалізація норми; 4) авторитету (органу, що встановив норму); 5) суб’єкта (адресата, 

до якого звернена норма); 6) обставини, з настанням яких реалізується норма. Однак 

санкція за такого підходу не є частиною норми [11, с. 19]. Власне, такий погляд на 

структуру норм права принципово не змінює її розуміння як логічної. Адже кожний 

з указаних поглядів науковців, так чи інакше, розглядає норму з позиції 

конкретизації її структурних елементів, а не їх заперечення. 

І, нарешті, можна назвати концепцію варіативної (змінної) структури. 

Зазначений підхід полягає у запереченні жорсткої структури норми, яка може 

складатися з різних за якісним і кількісним складом елементів, залежно від 

конкретних вимог і завдань нормативного регулювання. Головний аргумент на 

                                                                                                                                                                                                            
ланкою первинною та усіченою, тоді як логічна норма являє собою вже вищий щабель, коли у норму включаються всі 

класичні елементи. Таким чином, тільки логічна норма може відобразити логічну структуру норми [40, с 36]. 
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користь концепції різноманітної структури полягає в тому, що вона підтверджується 

емпіричними фактами, оскільки, як стверджує А. В. Дьомін, у джерелах права 

дійсно присутні норми з різним кількісним і якісним складом елементів. 

Характерно, що навіть прихильники логічних норм, що складають основу 

трьохелементної концепції, визнають обґрунтованість її критики, оскільки норми, 

збудовані за схемою “якщо – то – інакше”, майже не зустрічаються в чинному 

законодавстві [44, с. 93-94]. 

Представником згадуваного підходу можна назвати й А. С. Піголкіна. Зокрема, 

науковець зазначає, що спеціалізація норм, відмінність їх характеру і призначення у 

регулюванні суспільних відносин зумовлюють той факт, що окремі норми мають не 

однакові частини, що немає єдиної універсальної моделі структури, властивої всім 

нормам права [48, c. 156]. Власне, про багатоманітність структури норм права 

говорили також й інші науковці24. І як загальний висновок можна сказати, що 

вимога про атрибутивну наявність гіпотези, диспозиції і санкції в усіх без винятку 

нормах права, як зазначає О. В. Дьомін, не підтверджується практичним досвідом. 

Гідність концепції багатоманітної структури полягає у відсутності жорсткої 

абсолютизації кількісного і якісного складу норм права, що значно розширює 

можливості правотворення у порівнянні з іншими теоріями. При цьому зазначена 

концепція не заперечує можливого використання трьохелементної норм, 

побудованих за схемою “якщо – то – інакше”, але підкреслює, що це лише один із 

можливих варіантів побудови норми [44, с. 95]. Однак, на думку О. В. Дьоміна, саме 

такий підхід виконує найважливішу вимогу, що пред’являється до будь-якої теорії, 

яка претендує на істинне знання – апробація практичним досвідом, підтвердження 

прикладами з правової реальності [45, с. 93]. 

Таким чином, будь-який із зазначених підходів має як свої переваги, так і 

недоліки. Однак для правильного розуміння структури норм права, на наше 

переконання, необхідно не забувати про таку властивість норм, як релятивність 

(відносність). Вона означає виконання нормою або її частиною у певному зв’язку з 

                                                           
24 Див. Демин А. В. Нормы налогового права: монография. Красноярск: Сибирский федеральный ун-т. 2010. С. 

92-94. 
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іншими нормами ролі гіпотези, диспозиції або санкції. На цю особливість звертає 

увагу й О. Г. Лук’янова, яка зазначає: “Існуючи у системі з подібними собі 

елементами, диспозиція може видозмінюватись залежно від її зв’язку з іншими, 

такими ж, як вона сама, диспозиціями. В одному випадку вона виконує роль 

диспозиції, в іншому − стає гіпотезою, у третьому − може стати санкцією” [98, 

с. 178]. 

Схожу точку зору висловлює В. М. Сирих. Зокрема, науковець зазначає, що 

положення про те, що будь-яка норма права має гіпотезу, зовсім не означає, що 

будь-яка окремо взята норма неодмінно має власну, індивідуальну гіпотезу. У тексті 

закону нерідко закріплюються умови, з якими зв’язується дія не однієї, а кількох 

норм права. Так само і санкції, закріплені в одній статті, пункті нормативного акта, 

найчастіше охороняють від порушення досить розгалужену сукупність норм права. 

Подібний спосіб викладу структурних частин норм права пояснюється прагненням 

правотворчого органу викласти зміст нормативно-правового акта максимально 

компактно, зрозуміло, послідовно, а також уникнути зайвих, невиправданих 

повторів і надлишковості, стилістично складних і громіздких фраз [147, с. 270]. 

Проте не всі науковці погоджуються із таким поглядом на структуру норм 

права. Так О. В. Дьомін звертає увагу на те, що проблему фактичної “відсутності” 

тих чи інших структурних елементів у нормах права намагаються вирішити, як 

правило, двома шляхами: по-перше, стверджуючи, що окремі частини норми 

можуть зливатися воєдино або ж, не отримуючи словесного вираження, вони 

маються на увазі законодавцем і повинні домислюватися у процесі тлумачення 

права; по-друге, конструюючи норми з елементів, “розкиданих” по частинах одного 

і того самого або різних джерел права (у тому числі й різної галузевого походження) 

[45, с. 94]. Розглядаючи релятивність на прикладі податково-правових норм, 

науковець зазначає, що результат комбінації норм із різною галузевою 

приналежністю є досить сумнівними. Зокрема, якщо гіпотеза і диспозиція норми 

податково-правові, а в її санкції присутні кримінально-правові, податково-правові та 

цивільно-правові компоненти, то звідси виникає питання про галузеву природу 

скомбінованої норми. “Невже “змішана”, так би мовити, податково-кримінально-
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цивільно-правова? Але це абсурд, абсолютна еклектика!”, – як наголошує автор. 

Такий погляд на норми права, на думку О. В. Дьоміна, руйнує галузеву структуру 

системи права (галузь – інститут – норма), приводячи до парадоксальних ситуацій, 

коли, наприклад, елементи однієї і тієї самої норми можуть підкорятися різним 

галузевим режимам, що неприпустимо з точки зору галузевої сегментації права [45, 

с. 96]. 

Далі автор звертає увагу на цілісність такої структури норми права. Адже 

переважна більшість науковців розглядають норму як первинний елемент системи 

права, її “кванта”, “атома”, тобто вихідної і неподільної без шкоди для свого змісту 

“частки” права. І для того, щоб виконувати у системі права роль “елементарної 

частинки”, нормі повинні бути притаманні єдність, цілісність, неподільність, чого 

неможна сказати, як стверджує О. В. Дьоміна, про релятивний підхід. “Якщо 

вважати, що один з елементів правової норми знаходиться в одній статті 

нормативного акта, а решта елементів – в інших статтях, – як зауважує 

Б. І. Пугінський, – то норма права перестає бути цільним, цілісним об’єктом”. При 

подібному розчленуванні втрачається сукупність стійких зв’язків правової норми, 

що забезпечують її цілісність і тотожність самій собі при різних змінах її частин [45, 

с. 100-101]. 

Однак, як зауважує Д. А. Керімов, не варто допускати однобічності у 

співвідношенні цілого і частини. Зокрема, автор наголошує на тому, що ані надмірне 

відокремлення цілого і частини25, ані їх категоричне злиття26 не враховують 

універсального характеру категорії цілого, що включає у себе як відокремленість, 

так і єдність одночасно. Абсолютизувати ту чи іншу особливість цілого 

неправильно, оскільки діє чимало цілісних правових утворень, частини яких не 

мають сенсу без органічних зв’язків і взаємодії одна з одною (наприклад, взаємодія 

гіпотези, диспозиції і санкції або норми права і правовідносини). Це, з одного боку. 

                                                           
25 Примітка. Частини неодмінно просторово відокремлені від цілого, існують самостійно і лише за цієї умови 

можуть іменуватися частинами цілого [66, с. 217]. 

26 Примітка. Частинами є лише такі органічно пов’язані і взаємодіючі компоненти, які просторово невіддільні 

від цілого [66, с. 217]. 
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З другого боку, є і такі цілісні правові утворення, частини яких можуть існувати 

відносно самостійно, автономно (наприклад, при порушенні тієї чи іншої статті 

нормативного акта застосовується не цей акт у цілому або галузь законодавства, до 

якого він належить, а саме конкретна стаття нормативного акта). Діалектична 

універсальність цілого особливо наочно виражається у системі права, яка, будучи 

органічно єдиною, разом із тим підрозділяється всередині цієї єдності на окремі 

відносно самостійні, автономні частини – галузі права [66, с. 217-218]. 

Власне, правова цілісність проявляється в єдності відповідних компонентів 

права, які певним чином об’єднані між собою і які залежно від природи і характеру 

зв’язку між ними складають відносно стійку організацію. Немає і не може бути 

чистин, які не були б частинами свого цілого, як немає і не може бути цілого, якщо 

воно не є цілим своїх частин. Не існує, наприклад, цілісної системи права того чи 

іншого історичного типу без необхідних галузей права, галузі права – без інститутів 

права, а інституту права – без відповідних норм. Звідси можна стверджувати, що 

норми права лише у своїй взаємодії є тим, що вони є, і якщо норму відокремити від 

системи права залишиться тільки назва. Сутність системи права у цьому якраз і 

полягає, що на відміну від простої сукупності норм вона не є сумою властивостей 

компонентів, що її утворюють, а володіє у порівнянні з ними новою якістю [66, с. 

226-228]. 

Однак, такий погляд на структури норм права означає, як стверджує 

А. О. Павлушина, неминучий перехід до надмірно узагальненої конструкції, яка має 

вельми віддалене відношення не лише до текстуально вираженого правила, а й до 

однієї окремо взятої норми, яку, власне кажучи, взагалі стає важко виділити у 

системі права. Йдеться про те, що при можливому віднесеності гіпотези або санкції 

норми до іншої галузі права ми змушені визнати наявність у праві загальних гіпотез 

і санкцій. Звідки можна зробити очевидний, на думку А. О. Павлушиної, висновок 

про те, що, визнаючи хоча б за одним з елементів якоїсь логічної норми права 

матеріально-правовий характер, наприклад, матеріально-правову санкцію, ми тим 

самим позбавляємося підстав говорити про процесуальну норму, оскільки це логічне 

утворення, очевидно, не буде обмежене тільки процесуальним характером, 
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представляючи змішану матеріально-процесуальну модель. У цьому сенсі сама 

постановка питання про структуру процесуальної норми є хибною [122, с. 318-321]. 

Однак ми вимушені не погодитись із таким твердженням. На наше 

переконання, ситуація, коли одні і ті самі нормативно-правові приписи є спільними 

для різних норм права, дозволяє досліджувати особливості структури конкретної 

норми чи їх об’єднання (галузі, підгалузі тощо). У такому випадку на передній план 

виходить не походження того чи іншого нормативно-правового припису (його 

галузева приналежність), а функціональна спрямованість норми права (їх 

сукупності), структуру якої (яких) ми бажаємо дослідити. Це можна пояснити 

характером взаємодії елементів структури норм права.  

Зокрема, як уже зазначалось, міжелементні зв’язки у середині структури норми 

права спрямовані на забезпечення такого обміну властивостями між елементами 

структури, який би забезпечив виникнення у цієї норми нової якості, що не 

зводиться до простої суми характеристик її частин. І результатом такої взаємодії має 

бути виконання основної функції відповідної норми – забезпечення регулятивного 

впливу.  

Таким чином, для того, щоб дослідити особливості структури відповідної 

норми права, необхідно звертати увагу, у першу чергу, на нормативно-правові 

приписи, що слугують основою для кожного з елементів норми, та характер їх 

взаємодії між собою. Відповідні приписи можуть мати не однакову галузеву 

приналежність, юридичну силу чи навіть бути закріпленими у різних джерелах 

права. Однак їх унікальне поєднання як “будівельного матеріалу” для елементів 

норми права й є особливостями структури такої норми, що дозволяє їй регулювати 

суспільні відносини. Звідси, можна сказати, що та чи інша норма права актуалізує 

свою структуру саме у момент її застосування. 

У такому світлі структура конкретної норми права визначається саме через її 

функціональну спрямованість. Адже з усього масиву законодавства (нормативно-

правових приписів), неначе по цеглинах, формуються кожний з елементів норми – 

гіпотеза, диспозиція і санкція. Проте вектор спрямування вказаної норми 

визначається залежно від її галузевої приналежності. Зокрема, якщо розглядати 
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структуру, наприклад, кримінальної процесуальної норми, то можна побачити, як у 

процесі правозастосовної діяльності нормативно-правові приписи, що утворюють 

гіпотезу, диспозицію і санкцію такої норми, набувають кримінального 

процесуального характеру. Це відбувається через вплив специфічних процесуальних 

завдань, принципів, термінології тощо на складові норми права. Усі ці 

характеристики галузі права інтегруються у склад конкретної норми з тим, щоб вона 

як елемент ще більшої за себе системи виконувала не лише свою функцію, а й 

забезпечила реалізацію функції відповідної галузі права.    

Усе це означає, що не треба говорити про “сувору прив’язку” тих чи інших 

нормативно-правових приписів до конкретної галузі права і неможливість їх 

взаємодіяти з нормами, в яких інше галузеве походження. Такі приписи, хоча, 

безумовно, і мають “генетичні” особливості, але водночас при взаємодії з іншими 

приписами можуть набувати нових (хоча і ситуативних).  

У цьому плані визначальним є ракурс спостереження за відповідною 

нормативно-логічною конструкцією, що складається з приписів. Такий ракурс може 

змінюватись залежно від функціонального спрямування норми та завдань, які їй 

треба виконати. Тобто навіть, наприклад, кримінально-правова санкція набуває 

кримінального процесуального характеру, якщо вона вживається для регулювання 

суспільних відносин у сфері кримінального судочинства. Зрештою, можна сказати, 

що положення кримінального права завжди, так чи інакше, присутні у гіпотезі 

кримінальних процесуальних норм, оскільки вони визначають умови притягнення 

до кримінальної відповідальності. 

І, навпаки, нормативні положення кримінального процесу можуть мати 

кримінально-виконавчий характер (при вирішенні питань відбування покарання), 

цивільно-правовий (коли розглядається питання відповідної компенсації у межах 

кримінального провадження), кримінально-правовий (виконуючи завдання із 

застосування положень кримінального права) тощо. Власне усі ці зв’язки між 

нормами права і показують системний характер як законодавства, так і права 

загалом. З огляду на це, можна сказати, що структура норми права у певному сенсі є 

варіативною (змінною). Але зміни у середині норми права мають свої межі. Тобто 
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зміни можуть відбуватися лише в рамках елементів відповідної структури норми 

права (можуть змінюватися нормативно-правові приписи у межах гіпотези, 

диспозиції чи санкції), не зачіпаючи при цьому її склад (елементів залишається три) 

[174, с. 96-97].  

Ззовні структура норми права має вигляд нормативно-логічної конструкції, що 

складається з обов’язкових трьох елементів (гіпотези, диспозиції та санкції) та 

варіативної (змінної) кількості “субкомпонентів” (нормативно-правових приписів). 

Таким чином, при визначенні особливостей гіпотези, диспозиції та санкції 

необхідно враховувати: 1) функціональну спрямованість відповідної норми (як 

системи) та її галузеву приналежність, з чого випливають поставлені перед нею 

специфічні завдання, цілі, принципи взаємодії, особливості термінології тощо; 

2) галузеві та інші особливості нормативно-правових приписів, що інтегруються 

відповідно у гіпотезу, диспозицію та санкцію при застосуванні норми. При цьому, 

такі особливості нормативно-правових приписів визначаються для кожного з трьох 

елементів структури окремо і вже потім зводяться в одну систему в межах норми. 

Визначальним фактором змін у середині структури норми права є функція 

відповідної норми. “Субкомпоненти” елементів структури укомплектовуються з 

усього масиву законодавства таким чином, щоб функція відповідної норми була 

виконана із дотриманням усіх як галузевих, так і загальноправових вимог. Однак 

зміни у середині норми обмежені її жорсткою структурою із трьох елементів – 

гіпотези, диспозиції та санкції. Отже, можна сказати, що структура кримінальної 

процесуальної норми, наприклад, може мати гіпотезу кримінально-правового 

характеру, диспозицію – кримінального процесуального, а санкцію кримінально-

правового (безпосередньо кримінальне покарання) + цивільно-правового (відповідна 

компенсація) + конституційно-правового (наприклад, обмеження права обирати та 

бути обраним) і т.д. (при цьому будь-який з елементів структури може мати 

нормативно-правові приписи різного характеру). Однак загалом така норма буде  

формулюватися саме як кримінальна процесуальна, оскільки визначальним 

фактором у цьому випадку є те, що вона, виходячи із функціонального спрямування, 

націлена на врегулювання суспільних відносин у сфері кримінального судочинства. 
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Попри це, визначаючи особливості структури норми права, з метою 

недопущення термінологічного нашарування варто з’ясувати, яким чином 

взаємодіють між собою такі поняття, як “норма права”, “логічна норма” та 

“нормативно-правовий припис”. Так, норма права, як стверджує Н. В. Стецик, є 

ідеальною логічною конструкцією, що завжди повинна складатися із трьох 

елементів – гіпотези, диспозиції та санкції. Норма права, будучи ідеальною 

логічною моделлю правила поведінки, текстуально закріплюється у нормативно-

правових приписах, що є формою її виразу. Також вони взаємодіють як ціле та 

частина [184, с. 214]. 

Власне, за словесно-логічною побудовою нормативно-правовий припис, як 

стверджує В. М. Сирих, є окремою пропозицією або навіть фразою. При цьому 

необов’язково, щоб він був оформлений у вигляді окремої статті, пункту чи іншої 

структурної одиниці нормативно-правового акта. Цілком можливі ситуації, коли 

окремі частини або абзаци можуть містити кілька таких приписів [147, с. 270]. 

Зрештою, розрізнення між нормою права і нормативно-правовим приписом, на що 

звертає увагу А. І. Ілалутдінов, необхідно проводити за кількома критеріями. По-

перше, необхідно визнати, що нормативно-правові приписи є текстуальною формою 

вираження складових частин норми права, тому їх слід розглядати як 

співвідношення форми стосовно змісту.  

По-друге, норма права – це оболонка, в яку може увійти різний обсяг 

нормативно-правових приписів. Тут, у першу чергу, простежується системний 

аспект, а саме порівняння у категоріях “ціле” та “частина”, тільки частиною 

виступає не правовий припис, а елемент відповідної норми права. Отже, у норми 

права і нормативно-правового припису може бути різне змістове наповнення, 

зумовлене волею законодавця і правилами юридичної техніки. Звідси випливає і 

різний обсяг інформації про моделі поведінки суб’єктів. Тобто, якщо норма права – 

це завжди повноцінна модель (регулятор), що містить усю інформацію про належну 

поведінку суб’єктів, то нормативне правове розпорядження (припис) може 

відображати лише частина цієї моделі поведінки. 
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І, нарешті, природа нормативного правового припису тісно пов’язана з мовою. 

Отже, можна говорити про різне смислове і логічне наповнення порівнюваних явищ. 

Таким чином, норма права і нормативне правове розпорядження як явища правової 

дійсності не тотожні один одному. Відмінність між ними можна проводити за 

формально-змістовним, системним (ціле і частина), функціональним (норма – 

регулятор, припис може відображати лише частину цілісної моделі) критеріями. 

Звідси норма права за своїм складом може бути розпорошена в законодавстві, що 

необхідно враховувати під час правозастосовної діяльності [61, с. 91-94]. 

Таким чином, у зв’язку з невідповідністю структури норми права і способів 

закріплення її компонентів у тексті нормативно-правових актів, як підсумовує 

В. М. Сирих, елементарною частинкою нормативно-правових актів виступає не 

норма права або її окремий елемент, а нормативно-правовий припис, під яким слід 

розуміти цілісне, логічно завершене і формально закріплене у тексті нормативно-

правового акта владне веління правотворчого органу. У своїй сукупності вони 

становлять усі види положень, вимог, що можуть бути співвіднесені з гіпотезою, 

диспозицією та санкцією тієї чи іншої норми права [147, с. 270, 273].  

І серед різновидів таких приписів В. М. Сирих виділяє: 1) приписи-принципи, 

які закріплюють вихідні, керівні положення загального характеру; 2) приписи-

дефініції, що містять визначення правових, політичних та інших понять; 

3) оперативні приписи – встановлюють способи і дату набрання нормативного 

актом чинності або ж містять приписи про внесення змін, доповнень до раніше 

прийнятих нормативно-правових актів або про визнання актів такими, що повністю 

або частково втратили чинність; 4) відсильні приписи, котрі не містять 

безпосередньо владних велінь, як в який спосіб слід чинити учасникам конкретних 

відносин, а лише відсилають до інших нормативних актів чи їх частини; 5) 

бланкетні приписи, що встановлюють відповідальність за порушення будь-яких 

правил. Однак самі ці правила містяться в спеціальних нормативних правових актах; 

6) диспозитивні приписи, що дозволяють учасникам конкретних правовідносин 

самостійно встановлювати свої права і обов’язки в конкретних відносинах, порядок і 

умови їх реалізації; 7) імперативні приписи, що являють собою категоричні веління, 
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які підлягають неухильному виконанню і не можуть підмінятися угодою учасників 

правовідносин [147, с. 271-273]. 

Загалом ми погоджуємося з таким підходом і хочемо лише звернути увагу на 

те, що, якщо розглядати в такому ракурсі співвідношення норм права та положень 

законодавства (нормативно-правових приписів), то виключається можливість 

виокремлення серед норм права так званих спеціальних норм. Це норми, що 

покликані нести у собі положення-принципи, -дефініції, -цілі тощо. Також їм 

нехарактерна трьохелементна структура, через що їх і виділяють в окрему категорію 

норм права. 

Однак, на наше переконання, будь-яка з таких спеціальних норм є нічим іншим, 

як нормативно-правовим приписом, що закріплює принципи, цілі тощо у 

законодавстві. А при застосуванні тієї чи іншої норми права такі приписи 

інтегруються у її структуру, якщо у цьому є необхідність. Таким чином, ми не 

погоджуємось із виділенням серед норм права так званих спеціальних норм.  

І, нарешті, залишається розібратись із таким поняттям, як “логічна норма”. Як 

стверджує Т. Є. Мураховська, логічна норма – це загальне правило, що виявляється 

у процесі нормотворчості, інтерпретації норм права та правореалізації логічним 

шляхом на основі приписів, розкриваючи органічні зв’язки між нормативними 

приписами, має триелементну структуру та повний набір регулятивних 

властивостей. Тобто логічна норма є тією нормою права, щоправда, у назві якої 

зроблено акцент на способі її формування. Зокрема, для того, щоб виявити та 

сформулювати логічну норму, необхідні знання системних зав’язків норм права, 

правил юридичної техніки та формальної логіки [112, с. 671]. 

І, як говорить Т. Є. Мураховська, пояснюється така ситуація достатньо просто, 

адже при нормотворчості проходить процес так званого “винесення за дужки” 

(скорочення), тому елементи, які можна вивести зі змісту інших елементів норми 

або з інших норм, при цьому процесі зникають з тексту норм, що дає можливість 

спрощувати їх. У процесі реалізації норм права (або їх тлумачення), навпаки, 

проходить процес розгортання правової матерії; при цьому слід відшукати всі три 

елементи норми права, встановити можливі системні зв’язки цієї норми з іншими. 
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При нормотворчості відбуваються процеси переходу від конкретного (множинності 

ситуацій розвитку суспільних відносин) до абстрактного (норм права). У 

правореалізації мають місце зворотні процеси – конкретизації, тобто розгортання 

правової матерії [112, с. 671-672]. 

 

3.2 Характеристика структурних елементів типових норм права, що 

регулюють прийняття кримінальних процесуальних рішень 

 

3.2.1 Гіпотеза норм права 

 

Гіпотезу норми права можна визначити як елемент норми права, що вказує на 

життєві обставини, за наявності та (або) відсутності яких реалізується правило 

поведінки [205, с. 234]. Як стверджує А. І. Ілалутдінов, гіпотеза норми права 

передбачає настання тих чи інших життєвих обставин для реалізації моделі 

поведінки, що міститься саме в диспозиції. Гіпотеза вводить у правовий простір 

зазначені в ній життєві ситуації (випадки, епізоди) або конкретні життєві обставини. 

За допомогою гіпотези здійснюється фіксація певної моделі взаємодії суб’єктів, 

сукупності обставин, умов, що створюють ті чи інші відносини, обстановку або 

положення (стан) [60, с. 40]. 

Власне кажучи, за допомогою гіпотези певний варіант поведінки, 

сформульований в нормі права, прив’язується до конкретного життєвого випадку, 

конкретного суб’єкта, часу і місця.  Тобто гіпотеза нібито “вдихає життя” у правило 

поведінки і тому виступає необхідною умовою обов’язковості диспозиції [205, с. 

234]. 

Таку саму роль відіграє й гіпотеза норм права, що регулюють прийняття КПР. 

Однак поруч із загальними характерними рисами як елемента норми права, вона 

володіє й власними, за допомогою яких може брати участь в регулюванні 

суспільних відносин у сфері прийняття КПР. До таких ознак гіпотези норм права, 

що регулюють прийняття КПР, можна віднести таке: 
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1) є елементом норми права, що регулює прийняття КПР. Гіпотеза у такому 

розумінні виступає одною з основних складових такої норми права. Вона разом із 

диспозицією та санкцією забезпечує регулятивний вплив на суспільні відносини і 

гарантує належну процедуру прийняття процесуальних рішень. Гіпотеза перебуває у 

нерозривному зв’язку як з диспозицією, так і санкцією, оскільки перша 

безпосередньо закріплює правило поведінки відповідного слідчого, прокурора чи 

судді при прийняття рішення, а друга забезпечує виконання суб’єктами  

правозастосування як умов (визначених у гіпотезі), так і самого правила поведінки 

(диспозиції). 

Загалом гіпотеза, закріплюючи умови застосування правила поведінки, тим 

самим визначає певні межі дії норми права в цілому. Такі межі полягають у 

неможливості норми права діяти допоки не настануть відповідні юридичні факти. 

Власне, гіпотеза вводить у правовий простір зазначені в ній життєві ситуації 

(випадки, епізоди), або конкретні життєві обставини. При цьому за допомогою 

гіпотези здійснюється фіксація певної моделі взаємодії суб’єктів; сукупності 

обставин, умов, що створюють ті чи інші відносини, обстановку або положення 

(стан). Поряд із цим слід ураховувати, що гіпотеза норми відображає саме потребу 

до здійснення (реалізації) моделі поведінки при визначених нею умовах. У зв’язку із 

цим гіпотеза за своєю роллю є сполучною ланкою між сконструйованою 

законодавцем реальністю та об’єктивною дійсністю. Вона визначає дійсність, і тим 

самим сприяє виникненню соціальних зв’язків між людьми [61, с. 148]. 

Таким чином, гіпотеза норми права, що регулює прийняття КПР створює 

певний “місток” між конкретними життєвими обставинами, що виявляє необхідність 

у прийнятті того чи іншого процесуального рішення, та кримінальним 

процесуальним правом, що у такому випадку вступає у дію, регулюючи фактичні 

суспільні відносини;   

2) містить правову модель обставин, що спонукають до прийняття КПР. 

Власне, їх правова модель, як стверджує М. О. Рожкова, являє собою абстрактну 

(типову) обставину, вказівка на яку міститься у нормі права і з якою пов’язана 

можливість настання певних наслідків. Це закріплений у законодавстві прототип 
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юридичного факту, що встановлюється для цілей формулювання загального 

правила, розрахованого на невизначене коло осіб і необмежене число випадків. 

Юридичний факт, у свою чергу – це конкретні життєві обставини (дія або 

подія), що дійсно наступили, вони існують у просторі і часі та підпадають під дію 

відповідної норми права. Тобто юридичний факт визначається як реальна життєва 

обставина, з правовою моделлю якої норма права пов’язує настання відповідних 

юридичних наслідків. [163, с. 11]. Отже, можна стверджувати, що виникнення 

юридичних наслідків можливо тільки при наявності “ланцюжка”, що складається з 

таких елементів: по-перше, закріплення у нормі права правової моделі обставини, з 

настанням якої пов’язуються певні наслідки; по-друге, настання самої конкретної 

життєвої обставини; і, нарешті, реалізація норми права, під дію якої підпадає ця 

обставина [163, с. 21-22]. 

Таким чином, гіпотеза норми права, що регулює прийняття КПР закріплює не 

юридичні факти, з настанням яких виникає необхідність прийняття того чи іншого 

процесуального рішення, а містить у собі правову модель таких обставин. Більш 

того, такі обставини мають абстрактний, а не конкретний характер. Це можна 

пояснити, власне, природою норм права, що розраховані на невизначену кількість 

випадків та необмежене коло осіб, що і зумовлює її абстрактний характер. 

Однак, власне кажучи, чи не єдиною відмінністю юридичних фактів від 

фактичних обставин є те, що перші спричиняють настання юридичних наслідків, а 

другі – ні. Тобто на юридичні та фактичні розмежовуються не самі обставини як 

такі, а їх значимість для права. Самі по собі юридичні і фактичні дії, будучи 

реальними життєвими процесами, не розрізняються [163, с. 25]. 

Звідси, можна сказати, що гіпотеза згадуваних норм права закріплює умови 

виникнення у конкретного слідчого, прокурора чи судді як суб’єктів прийняття 

рішень у кримінальному процесі відповідних прав та обов’язків,. Натомість, 

виникнення таких прав та обов’язків, пов’язано з настанням конкретних юридичних 

фактів; 

3) містить як загальні, так і спеціальні підстави застосування правила 

поведінки. Гіпотеза норми права, що регулює прийняття КПР, повинна містити 
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підстави прийняття таких рішень. Проте одні підстави прийняття рішень є 

однаковими незалежно від виду процесуального рішення, інші – змінюються. Тож 

загалом підстави прийняття КПР, що містяться у гіпотезі норми права, можна 

розділити на загальні та спеціальні. 

Загальні підстави вказують на природу процесуальних рішень та на їх 

спрямування як засобу процесуального впливу на суспільні відносини. Такі підстави 

проявляються через зв’язок кримінального процесуального права з кримінальним. 

Зокрема, як уже зазначалось, основним завданням кримінального процесуального 

права є вирішення правових аномалій, що пов’язані із порушенням норм 

кримінального права (невідповідність суспільних відносин правилам поведінки, що 

визначені у кримінальному праві). Виходячи із цього, всі КПР так чи інакше 

спрямовані на вирішення таких правових аномалій, із чого можна зробити висновок, 

що необхідність вирішення певної невідповідності суспільних відносин правилам 

поведінки, що визначені у нормах кримінального права, і є загальною підставою для 

прийняття рішень у кримінальному процесі. 

Спеціальними є такі підстави прийняття КПР, що характерні кожному з таких 

рішень окремо, залежно від його конкретного завдання у межах кримінального 

провадження. Завдання можуть бути різні, одні можна назвати “тактичними”, 

оскільки вони вирішують поточні питання (рішення про призначення експертизи, 

рішення про проведення обшуку тощо), інші – вирішують більш вагомі завдання 

(комплексні), що складаються із кількох “тактичних” (наприклад, складання 

обвинувального акту). Найважливішими можна назвати “стратегічні” завдання, що 

спрямовані на вирішення питання кримінальної відповідальності загалом і “ставлять 

крапку” у кримінальному провадженні. До рішень, що вирішують такі завдання, 

безумовно, можна віднести вирок суду.  

У кожному зазначеному випадку підстави прийняття КПР відрізняються. 

Одним необхідна наявність обґрунтованої підозри в учиненні особою кримінального 

правопорушення та певних ризиків, що походять від неї (наприклад, ст. 177 КПК 

України, що передбачає підстави застосування запобіжного заходу [84]). Іншим – 

необхідний цілий комплекс таких умов (наприклад, вирок суду має бути прийнятий 
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як результат комплексного дослідження правильності прийняття всіх попередніх 

рішень слідчого та прокурора упродовж кримінального провадження); 

4) застосування положень, що визначені у вказаній гіпотезі норми права, 

призводить до певних юридично значимих наслідків. Такими наслідками є початок 

процесу прийняття рішень, що породжує, змінює або припиняє відповідні суспільні 

відносини. У цьому розумінні, виконання положень гіпотези відіграє роль 

юридичного факту, що свідчить про виникнення відповідних прав та обов’язків у 

слідчого, прокурора чи судді як суб’єктів прийняття процесуальних рішень. 

Таким чином, розглянувши найбільш характерні риси гіпотези норми права, що 

регулює прийняття КПР, можна навести її визначення. Так, під нею слід розуміти 

елемент норми права, що закріплює правову модель суспільних відносин, з 

настанням яких починає діяти правило поведінки, що регулює прийняття КПР. 

Далі варто перейти до класифікації згадуваних гіпотез норм права. Так, 

залежно від рівня конкретизації гіпотези норми права, що регулюють прийняття 

КПР, можна поділити на абсолютно визначені та відносно визначені. Абсолютно 

визначені гіпотези чітко вказують на умови прийняття того чи іншого 

кримінального процесуального рішення. Прикладом такої гіпотези може слугувати 

ч. 1 ст. 154 КПК України, де передбачено, що відсторонення від посади може бути 

здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину 

середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості 

злочину – щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу [84]. 

Відносно-визначені гіпотези, як стверджує Л. М. Борисова, називаючи умови дії 

норми, надають суб’єктам застосування права можливість вирішувати у кожному 

конкретному випадку питання про наявність чи відсутність цих умов [17 с. 20]. 

Прикладом такої гіпотези є ст. 217 КПК України, де передбачена можливість 

прокурора у разі такої необхідності об’єднати в одному провадженні матеріали 

досудових розслідувань щодо кількох осіб, підозрюваних у вчиненні одного 

кримінального правопорушення, або щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні 

кількох кримінальних правопорушень, а також матеріали досудових розслідувань, 

по яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що 
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кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені 

однією особою (особами) [84].  

Також відповідні гіпотези норм права можна класифікувати залежно від 

наявності чи відсутністю життєвих обставин, з якими пов’язується дія правила 

поведінки, на позитивні, негативні та змішані гіпотези. 

Позитивна гіпотеза має місце, якщо умови прийняття процесуальних рішень 

пов’язуються саме з настанням певних життєвих обставини. Прикладом такої 

гіпотези може слугувати ст. 170 КПК України, де зазначено, що арешт майна можна 

застосувати як захід забезпечення кримінального провадження, якщо існує 

сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що таке майно є доказом злочину 

[84]. 

Негативна гіпотеза, у свою чергу, вказує на умови прийняття КПР, за 

відсутності яких реалізується правило поведінки. Так, відповідно до ст. 183 КПК 

України  тримання під вартою можна застосувати як запобіжний захід до певної 

особи, винятково у разі, якщо буде доведено, що жоден із більш м’яких запобіжних 

заходів не зможе бути дієвим [84]. 

Змішана гіпотеза має місце, коли у ній одночасно перелічено як обставини, за 

наявності яких приймається відповідне процесуальне рішення, так й умови, коли це 

зробити неможна. Наприклад, у ч. 1 ст. 217 КПК України передбачена можливість 

прокурора у разі такої необхідності об’єднати в одному провадженні матеріали 

досудових розслідувань. Натомість, у ч. 4 цієї самої статті зазначено, що матеріали 

досудового розслідування не можуть бути виділені в окреме провадження, якщо це 

може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового 

розгляду [84]. 

Залежно від кількості життєвих обставин, з якими пов’язується прийняття 

кримінального процесуального рішення, виділяють прості, альтернативні та складні 

гіпотези. 

Проста гіпотеза передбачає одну життєву обставину, за наявності 

(відсутності) якої відповідна посадова особа може прийняти процесуальне рішення. 

Прикладом такої ситуації є ст. 189 КПК України, згідно з якою слідчий суддя, суд 
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відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою 

його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про 

застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність визначених 

законом підстав [84]. 

Альтернативна гіпотеза визначає кілька життєвих обставин, за наявності 

(відсутності) хоча б однієї з яких може бути прийняте відповідне процесуальне 

рішення. Прикладом такої гіпотези можна назвати ст. 139 КПК України, згідно з 

якою, якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний 

відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, 

який був у належним чином викликаний, не з’явився без поважних причин або не 

повідомив про причини свого неприбуття, на нього може бути накладено грошове 

стягнення та (або) застосовано привід [84]. 

Складна гіпотеза визначає кілька життєвих обставин, за одночасної наявності 

(відсутності) яких може бути прийнятим КПР. Наприклад, у ст. 280 КПК України 

передбачена можливість зупинення досудового розслідування після повідомлення 

особі про підозру в разі оголошення у розшук підозрюваного. Однак до зупинення 

досудового розслідування слідчий зобов’язаний виконати всі слідчі (розшукові) та 

інші процесуальні дії, проведення яких необхідне та можливе, а також всі дії для 

здійснення розшуку підозрюваного [84]. 

 

3.2.2 Диспозиція норм права 

 

Диспозиція у найбільш загальному її розумінні являє собою елемент норми 

права, що безпосередньо закріплює правило поведінки, в якому визначаються права 

й обов’язки учасників суспільних відносин.  

Таку ж роль відіграє диспозиція й у нормах права, що регулюють прийняття 

КПР. Проте у них можна виокремити й власні особливості – такі, що 

характеризують диспозицію як інструмент впливу на суспільні відносини, що 

сформувались при прийнятті процесуальних рішень. До таких ознак диспозиції 

норми права можна, зокрема, віднести таке: 
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1) є елементом норми права, що регулює прийняття КПР. У цьому плані 

диспозиція слугує сполучною ланкою між гіпотезою та санкцією такої норми.  

Попри те, що саме диспозиція безпосередньо закріплює певне правило 

поведінки при прийнятті процесуальних рішень, самотужки вона не здатна 

забезпечити повноцінний регулятивний вплив на суспільні відносини у визначеній 

сфері. Для цього необхідна кооперація всіх трьох елементів норми права. І якщо 

гіпотеза визначає, коли норма вступає у дію, а санкція – наслідки відхилення від 

норми, то диспозиція, у свою чергу, установлює таку норму.  

Вона, закріплюючи певне правило поведінки, визначає не лише те, як мають 

діяти суб’єкти прийняття КПР, а також передбачає певні очікувані наслідки – 

наслідки належного виконання учасниками своїх прав та обов’язків, що 

матеріалізуються у відповідне процесуальне рішення. Разом із тим такі наслідки 

мають ознаку очікуваності або прогнозованості. Це означає, що згадуваний 

результат має логічно випливати за умов належного виконання диспозиції. Будь-які 

інші наслідки (невиконання положень диспозиції чи їх виконання, перевершуючи 

очікування, – “надпозитивно”) не входять у межі відповідної диспозиції, а 

визначаються вже іншим елементом норми права, що регулює прийняття КПР, – 

санкцією. Таким чином, диспозицію можна з упевненістю назвати “серцем” 

відповідної норми, яке, втім, не може самостійно функціонувати за межами 

“організму” (норми права). Для належного результату необхідний стійкий зв’язок та 

взаємодія між усіма елементами системи; 

2) є формою реалізації норм матеріального права. У цій ознаці диспозиції 

норми права, що регулює прийняття КПР, проявляється її функціональний зв’язок із 

кримінальним правом. Такий зв’язок розкриває організаційно-процедурний, 

управлінський характер диспозиції щодо норм матеріального права. Адже як норма 

процесуального права, так і її окремі елементи, так чи інакше спрямовані на 

виконання положень матеріального права. І найбільше відкривається ця властивість 

саме у диспозиції. 

Зокрема, диспозиція, закріплюючи те чи інше правило прийняття 

процесуальних рішень, створює реальний механізм втілення у життя конкретних 
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положень кримінального права, що відбивається у вигляді відповідного рішення. 

Натомість, попри беззаперечний зв’язок із кримінальним правом, ані гіпотеза, ані 

санкція згадуваної норми таких механізмів не передбачають; 

3) нормативно-правові приписи, що входять у диспозицію такої норми права, 

мають переважно кримінальне процесуальне походження. Це можна пояснити 

процедурним характером як кримінальних процесуальних диспозицій загалом, так й 

тих, що регулюють прийняття рішень. Такий характер проявляється у викладенні 

положень самого правила поведінки у вигляді певної послідовності дій. 

Регламентація таких дій здійснюється нормативно-правовими приписами, що мають 

саме кримінальне процесуальне походження, тобто закріплені у джерелах 

кримінального процесуального права. 

Винятком може слугувати ситуація, коли для вирішення питань, пов’язаних із 

цивільним позовом у кримінальному провадженні, необхідно звернутись до 

положень цивільного процесуального законодавства у зв’язку з неврегульованістю 

тих чи інших аспектів кримінальним процесуальним законодавством (ч. 5 ст. 128 

КПК України). У такому випадку роль “будівельного матеріалу” для диспозиції 

норми права, що регулює прийняття КПР, відіграють нормативно-правові приписи, 

що мають цивільно-процесуальне походження. 

Ще одним винятком є ситуація, коли для вирішення питань, пов’язаних з 

прийняттям рішень, необхідно звернутись до положення практики ЄСПЛ, де 

міжнародна судова інстанція у своєму рішенні викладає певні положення правила 

поведінки, що в подальшому слугують еталоном для виконання ти чи інших 

процесуальних дій. Така ситуація може мати місце й щодо прийняття КПР. Як 

приклад можна навести рішення “Бойченко проти Молдови” (Boicenco v. Moldova) 

від 11 липня 2006 р. Зокрема, у ньому ЄСПЛ констатував порушення п. 3 ст. 5 

Конвенції [72], звертаючи увагу на відсутність наведення національним судом під 

час ухвалення рішення про тримання заявника під вартою й продовження строку 

останнього,  підстав, з яких можна вважати обґрунтованими твердження про те, ніби 

заявник може перешкоджати провадженню у справі, переховуватися від правосуддя 

або вчинити нові злочини [101, с. 87]. Таким чином, ЄСПЛ у своєму рішенні 
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конкретизував певні елементи правила поведінки, що регулює прийняття КПР при 

застосуванні запобіжних заходів, які можуть бути застосовані як джерело права (ст. 

17 Закон України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського 

суду з прав людини” [134]). У такому випадку нормативно-правові приписи, що 

входять у відповідну диспозицію, мають міжнародно правове походження. 

Однак, попри зазначені винятки, диспозиція норми права, яка регулює 

прийняття КПР, не може містити посилання на норми матеріальних галузей права, 

що пояснюється організаційно-процедурним характером таких диспозицій. Наведені 

вище ситуації відсилають до процесуальних, а не матеріальних галузей права; 

4) спеціальні суб’єкти виконання. Відповідно до ст. 110 та параграфу 2 глави 30 

КПК України суб’єктами прийняття КПР є слідчий, прокурор, суддя та присяжні. Це 

означає, що інші суб’єкти кримінального провадження не мають права приймати 

такі рішення, навіть якщо відповідна посадова особа їм це доручила. Проте 

можливість передоручення виконання певних процесуальних дій іншому суб’єкту 

передбачена ст. 41 КПК України, де сказано, що оперативні підрозділи 

уповноважених на те правоохоронних органів можуть здійснювати слідчі 

(розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні за 

письмовим дорученням відповідного слідчого або прокурора, під час виконання 

яких співробітники оперативного підрозділу користується повноваженнями 

слідчого. Більше того, співробітники підрозділу детективів та підрозділу 

внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України мають 

право здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною 

ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора при 

виконанні відповідного доручення. Разом із цим така можливість не поширюється 

на прийняття КПР; 

5) виконання визначеного у диспозиції норми права, що регулює прийняття 

КПР, правила поведінки призводить до певних юридично значимих наслідків. 

Наслідками такого виконання є завершення процесу прийняття процесуальних 

рішень, що відображається у відповідному рішенні, яке оформлене як 

правозастосовний акт-документ та відповідає визначеним законом вимогам. Воно 
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відіграє роль юридичного факту, що створює, змінює або припиняє права та 

обов’язки учасників кримінального провадження. Зокрема, процесуальне рішення 

слідчого чи прокурора, прийняте в межах компетенції згідно із законом, створює 

обов’язок його виконання фізичними та юридичними особами, прав, свобод чи 

інтересів яких воно стосується (ч. 7 ст. 110 КПК України). Проте, як уже 

зазначалося, диспозиція такої норми містить у собі вказівку лише на очікуваний 

результат. Невиконання чи перевиконання відповідного правила поведінки вже 

виходить за межі диспозиції; 

6) виконання є основною формою реалізації правила поведінки, що викладено в 

диспозиції. Така риса диспозиції продиктована специфікою прийняття КПР. 

Зокрема, прийняття рішень передбачає активну діяльність відповідного суб’єкта 

кримінального провадження із застосування норм права.  

Таким чином, ураховуючи ознаки диспозиції норми права, що регулює 

прийняття КПР, можна навести її визначення. Під такою диспозицією слід 

розуміти елемент норми права, що безпосередньо закріплює правило поведінки, в 

якому визначаються права й обов’язки слідчого, прокурора та судді як суб’єктів 

правозастосовної діяльності, виконання якого має наслідком прийняття 

процесуального рішення. 

Далі доцільно перейти до класифікації відповідних диспозицій. Так, диспозиції 

норм права, що регулюють прийняття КПР, можна класифікувати залежно від: 

1) ступеня визначеності. З огляду на це диспозиції поділяються на визначені, 

відносно-визначені та бланкетні. Визначені диспозиції чітко та недвозначно 

закріплюють те чи інше правило прийняття процесуальних рішень. Прикладом такої 

диспозиції може слугувати ст. 183 КПК України, де сказано, що слідчий суддя, суд 

при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання 

під вартою зобов’язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення 

виконання підозрюваним, обвинуваченим обов’язків [84]. 

Відносно-визначені диспозиції (альтернативні) надають суб’єкту застосування 

норм права вибір можливого варіанту поведінки при прийнятті рішень. Прикладом 

такої диспозиції є ст. 139 КПК України, відповідно до якої на визначених учасників 
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кримінального провадження, котрі були належним чином викликані й не з’явилися 

без поважних причин або не повідомили про причини свого неприбуття, 

накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,5 до 2 розмірів прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб – у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, 

суду [84]. 

Бланкетні диспозиції, як стверджує Л. М. Борисова, описують правило 

поведінки у самій загальній формі, ніяк його не конкретизуючи. Конкретизацію або 

роз’яснення з приводу способу дії слід шукати в інших нормах або нормативних 

актах, до яких бланкетні диспозиції відсилають. Тому можна сказати, що банкетна 

диспозиція включає у себе елемент, що змінюється [17 с. 21-22]. Прикладом такої 

диспозиції при прийнятті КПР є ч. 5 ст. 128 КПК України, де визначена можливість 

звертатися до положень цивільного процесуального законодавства при вирішення 

питань, пов’язаних із цивільним позовом у кримінальному провадженні, у зв’язку з 

неврегульованістю тих чи інших аспектів розглядуваного питання кримінальним 

процесуальним законодавством [84]. 

2) способу закріплення правила поведінки у нормативно-правових приписах, що 

складають диспозицію норми права. З огляду на це диспозиції поділяються на 

позитивні, негативні. У позитивному способі закріплення правила поведінки у 

нормативно-правових приписах диспозиції правило прийняття процесуального 

рішення викладено таким чином, що передбачає його безпосереднє виконання. 

Зокрема, прикладом такої диспозиції є ст. 175 КПК України, де передбачено, що 

слідчий суддя, суд відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий, 

прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування 

запобіжних заходів обставини є достатніми для переконання, що жоден із більш 

м’яких запобіжних заходів не може запобігти доведеним під час розгляду ризику 

або ризикам [84]. 

Негативне закріплення правила поведінки у нормативно-правових приписах 

диспозиції указує те, як не слід чинити при застосуванні норм права. Такі диспозиції 

найчастіше зустрічаються у рішеннях ЄСПЛ, де констатується порушення Конвенції 

[84]. Вони закріплюють такий див поведінки, від виконання якої слід утримуватись 
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при прийнятті процесуальних рішень. Прикладом тут може слугувати рішення 

ЄСПЛ “Биков проти Росії” (Bykov v. Russia) від 10 березня 2009 р., в якому, 

зокрема, зазначається, що заявник, перебуваючи під ватрою більше року, 

щонайменше десять разів звертався з клопотанням до суду про звільнення з-під 

варти і кожного разу отримував відмову в їх задоволенні через серйозність 

обвинувачень та ймовірність його втечі, перешкоджання відправленню правосуддя і 

чинення тиску на свідків. Однак у судових рішеннях не наведено нічого більше, 

окрім переліку цих підстав, що обґрунтовувало б їх відповідними та достатніми 

мотивами. Суд також зауважує, що мотивування судів із плином часу не зазнало 

жодної еволюції, яка відбивала б зміну ситуації та наслідки перевірки того, чи 

залишалися ці підстави в силі на пізнішій стадії судового розгляду [101, с. 88].  

3) галузевого походження нормативно-правових приписів, що входять у 

диспозицію норм права, що регулюють прийняття КПР. З огляду на це їх можна 

поділити на: кримінальні процесуальні, цивільно-процесуальні, міжнародно-правові. 

Кримінальні процесуальні нормативно-правові приписи складають переважну 

більшість приписів, що визначають правила прийняття процесуальних рішень. Вони 

розміщені у джерелах кримінального процесуального права. Прикладом таких 

приписів може бути будь-який нормативно-правовий припис, що визначає правило 

прийняття процесуального рішення та знаходиться у КПК України. 

Цивільно-процесуальні нормативно-правові приписи знаходяться у ЦПК та 

застосовуються при вирішенні питань, пов’язаних із цивільним позовом у 

кримінальному провадженні, у зв’язку з неврегульованістю тих чи інших аспектів 

розглядуваного питання кримінальним процесуальним законодавством (ч. 5 ст. 128 

КПК України). 

Міжнародно-правові нормативно-правові приписи знаходяться у джерелах 

міжнародного права. Прикладом таких приписів може слугувати будь-яке рішення 

ЄСПЛ, в яких вирішуються питання прийняття КПР. 

 

3.2.3 Санкція норми права 
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Санкція у найбільш загальному її розумінні являє собою структурний елемент 

норми права, що забезпечує здійснення як гіпотези, так й диспозиції такої норми. У 

санкції відбивається ставлення суспільства, держави до поведінки особи, яка 

повинна дотримуватись положення відповідних норм права. Вона виконує роль 

певного запобіжника, що забезпечує виконання юридичних обов’язків та охорону 

суб’єктивних прав від можливих порушень. Однак не варто розглядати санкцію 

норми права як окремий елемент законодавства, що “назавжди прив’язаний” до 

однієї норми. Санкція являє собою певну сукупність нормативно-правових 

приписів, що можуть слугувати “будівельним матеріалом” й для інших норм права. 

Наприклад, санкція кримінальної процесуальної норми може перетворитись у 

гіпотезу, однак уже кримінально-правової норми. І, навпаки, диспозиція норми 

цивільного права за необхідності перетворюється у кримінальну процесуальну, 

якщо при вирішенні процесуальних завдань необхідно владнати питання, 

наприклад, майнового характеру і т. д. 

Таку саму роль відіграє санкція й у кримінальному процесі. Проте поруч із 

загальними рисами вона набуває ще й спеціальних, таких, що властиві їй як гаранту 

дотримання правил прийняття КПР. І серед згадуваних ознак можна назвати такі: 

1) санкція є елементом структури норм права, що регулюють прийняття КПР. 

Триелементна структура норми права являє собою системну логічну взаємодію 

гіпотези, диспозиції і санкції. Саме тому санкція є обов’язковим елементом норми, 

що забезпечує дотримання положень гіпотези та диспозиції. Однак санкції, що 

регулюють прийняття КПР, є елементами не будь-яких норм права, а саме 

кримінальних процесуальних. Їх прив’язаність до галузі кримінального процесу 

визначається через функціональну спрямованість як окремих елементів (гіпотези, 

диспозиції, санкції), так й норми права загалом (як системи). Це означає, що навіть 

якщо санкція кримінальної процесуальної норми має інше галузеве походження 

(кримінально-правове, цивільно-правове тощо), то загалом така санкція буде 

вважатися кримінальною процесуальною, оскільки у зв’язці  “гіпотеза-диспозиція-

санкція” як кожний з елементів окремо, так і всі вони разом (як норма права), 

виконують функцію врегулювання саме кримінальних процесуальних відносин, що, 
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знову ж таки, не заважає окремо кожному з елементів такої норми виконувати інші 

завдання у зв’язку з елементами іншої норми права, яка має іншу функцію 

(наприклад, регулювати кримінально-правові чи цивільно-правові відносини). 

Таким чином, санкція норм права, що регулює прийняття КПР, неначе “йде на 

поводу” під впливом гіпотези та диспозиції, змінюючи при цьому на час 

застосування свою галузеву прив’язку (з іншої на кримінальну процесуальну) або не 

змінюючи, якщо така санкція першочергово має кримінальне процесуальне 

походження. Звідси можна сказати, що галузева спрямованість санкції норми права 

визначається основними напрямами впливу такої норми на суспільні відносини; 

2) застосовуються спеціальним уповноваженим на те суб’єктом. На це також 

звернула увагу А. В. Мурзановська. Зокрема, науковець зазначила, що однією з 

особливостей санкцій кримінальних процесуальних норм можна називати те, що 

вони можуть застосовуватися лише визначеними учасниками кримінального 

процесу в межах та порядку, встановлених нормами КПК, та в формі кримінальних 

процесуальних правовідносин [113. с. 73-74]. І санкції норм, що регулюють 

прийняття КПР, теж підпадають під згадувану особливість кримінальних 

процесуальних норм. 

 Суб’єктами застосування вказаних санкцій є слідчий, прокурор, суддя та 

присяжний (суду шефенів). Кожний із зазначених учасників кримінального 

провадження реалізує свої повноваження відповідно до законодавства. Варто лише 

звернути увагу на можливість присяжних застосовувати санкції норм права, що 

регулюють прийняття КПР. Такі повноваження властиві винятково присяжним суду 

шефенів (або асизів). Таку ситуацію можна пояснити їх функціонуванням єдиною 

колегією, що складається їх присяжних та професійних суддів, а також способом 

прийняття рішень – колегіально, шляхом голосування. Прикладом застосування 

таких санкцій може слугувати ст. 390 КПК України, де сказано, що присяжний може 

бути усунутий від подальшої участі в судовому розгляді кримінального 

провадження за ініціативою головуючого рішенням більшості від складу суду 

присяжних; 
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3) може мати різне галузеве походження. Як уже зазначалось, санкція норм 

права складається із певної кількості нормативно-правових приписів, що, 

взаємодіючи між собою, забезпечують втілення у життя положення гіпотези та 

диспозиції відповідної норми. Галузе походження таких приписів може бути різним, 

але загалом при залученні до врегулювання певних суспільних відносин у межах 

конкретної норми права вони набувають такої галузевої прив’язки, яка є у 

відповідній нормі права.  

Така сама ситуація має місце й щодо санкцій норм права, які регулюють 

прийняття КПР. Окремі положення санкцій можуть мати кримінально-правову, 

цивільно-правову чи іншу приналежність. Наприклад, відповідальність за 

постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали 

або постанови закріплено у кримінальному праві (ст. 375 КК України). Натомість, 

положення, що передбачають відшкодування шкоди, завданої незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову 

діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду та можливість зворотної 

вимоги до винної особи, передбачені цивільним правом (ст. 1176 та ст. 1191 

Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) відповідно), а можливість та 

підстави для притягнення слідчого, прокурора чи судді до дисциплінарної 

відповідальності – адміністративним правом27. Однак загалом санкція буде 

вважатись кримінальною процесуальною, оскільки вона націлена на забезпечення 

виконання гіпотези та диспозиції саме кримінальної процесуальної норми; 

4) організаційно-процедурна, управлінська природа процесуальної норми 

визначає специфіку її санкції, що передусім націлена на врегулювання організаційних 

відносин. Так, санкції норм права, що регулюють прийняття КПР, насамперед, 

спрямовані на врегулювання питань, пов’язаних із відміною правозастосовних актів, 

що прийняті з порушенням кримінальних процесуальних норм, та відновлення 

попереднього стану прав і обов’язків зацікавлених осіб. Також згадувані санкція 

                                                           
27 Примітка. Підстави дисциплінарної відповідальності суддів передбачені ст. 106 ЗУ “Про судоустрій і статус 

суддів” [145]; підстави для притягнення прокурорів до дисциплінарної відповідальності передбачені ст. 43 Законом 

України “Про прокуратуру” [144] і т.д. 
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спрямовані на визначення змісту тих чи інших наслідків особистого, майнового чи 

організаційного характеру, що можуть бути застосовані до слідчого, прокурора, 

судді присяжного за результатами перевірки правильності прийняття ними 

процесуальних рішень.   

Усі згадувані санкції мають чітко виражений організаційно-процедурний, 

управлінський характер. Вони покликані допомогти зберегти належну процедуру як 

при прийнятті процесуальних рішень, так й у перебігу кримінального провадження 

загалом;  

5) санкція містить у собі певне правило поведінки (тобто у ній вказані права й 

обов’язки учасників кримінальних процесуальних відносин). Власне, саме 

визначення слова “норма” (від лат. norma – правило, зразок), як стверджує 

Я. М. Романюк, свідчить про те, що норма повинна містити модель (зразок) 

поведінки суб’єктів правовідносин. Диспозицію і санкцію також не можна віднести 

до самостійних норм: реалізація прав і обов’язків, що містяться в них, пов’язана з 

певними умовами, тому вони не можуть існувати самостійно, окремо від гіпотези, 

що їх зумовлює [164, с. 90]. І повноцінний регулятивний ефект на суспільні 

відносини може створювати лише норма права як система елементів (гіпотеза, 

диспозиція і санкція), що взаємодіють. 

Однак кожний з елементів такої норми все одно володіє певним обсягом, так би 

мовити, автономних прав та обов’язків. Їх можна назвати автономними, оскільки 

згадувані права та обов’язки розміщені чи то в гіпотезі, чи то диспозиції і навіть у 

санкції норми права. Вони знаходяться в межах відповідного елемента норми, але не 

можуть при цьому самостійно забезпечити регулятивний вплив. А повноцінне 

регулювання можливе лиш тоді, коли усі три елементи норми взаємодіють один з 

одним у логічній послідовності. Таким чином, можна сказати, що кожний з 

елементів норми права володіє певною частинкою відповідного правила поведінки, 

проте тільки разом вони утворюють той регулятивний вплив, що притаманний нормі 

права як системі.   

Прояв таких “автономних” прав та обов’язків, наприклад, у санкції норм права, 

що регулює прийняття КПР, можна побачити, дослідивши правовий статус слідчого, 
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прокурора чи судді до і після застосування відповідної санкції. Зміни у правах та 

обов’язках згадуваних суб’єктів правозастосовної діяльності після застосування 

такої санкції можуть показати той обсяг правила поведінки, яким володіє санкція. 

Так, замінивши прокурора у кримінальному проваджені через неефективне 

здійснення прокурором нагляду за дотриманням законів під час проведення 

досудового розслідування (ст. 37 КПК України), тим самим обмежуються його 

права як процесуального керівника і відповідно обов’язки. У цьому випадку 

відповідна санкція володіє “автономними” правами та обов’язками що полягають у 

процесуальному керівництві того чи іншого прокурора у певному провадженні. 

Якщо розглянути санкцію, що передбачає, наприклад, скасування вироку або ухвали 

за наслідками апеляційного розгляду і призначення нового розгляду у суді першої 

інстанції (ст. 407 КПК України), то в такому випадку суддя (судді), що прийняв таке 

рішення, позбавляється можливості повторного розгляду такого провадження, що і 

визначає обсяг “автономних” прав та обов’язків такої санкції; 

6) вона містить визначені заходи впливу на зобов’язаного суб’єкта (заходи 

покарання) й уповноваженого суб’єкта (заходи заохочення). Як стверджує 

О. А. Мусаткіна, у санкції, що закріплює заходи юридичної відповідальності, 

визначені несприятливі наслідки, які змінюють правовий статус правопорушника, та 

призводять до появи нових обов’язків, яких не існувало до порушення гіпотези та 

(або) диспозиції норми права. Санкції закріплюють не саму юридичну 

відповідальність, а тільки її заходи. Закріплення ж юридичної відповідальності в 

цілому відбувається на рівні норми права в єдності всіх трьох її елементів (гіпотези, 

диспозиції і санкції). А визначення заходів юридичної відповідальності в санкції 

норми права – це та суттєва ознака, яка відрізняє санкцію від інших заходів 

державного примусу [114, с. 35]. Зокрема, санкції норм права, що регулюють 

прийняття КПР, передбачають заходи дисциплінарної відповідальності до суддів за 

скасоване або змінене рішення, яке ухвалене внаслідок умисного порушення норм 

права чи неналежного ставлення до службових обов’язків28. Прокурори та слідчі, у 

свою чергу, можуть нести визначену відповідною санкцією дисциплінарну 

                                                           
28 Ст. 106 ЗУ “Про судоустрій і статус суддів” [145]. 
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відповідальність за умисне порушення ними вимог законодавства чи неналежного 

виконання службових обов’язків29. Такі кримінальні процесуальні санкції 

накладають на відповідних суб’єктів застосування норм права додаткові обов’язки, 

пов’язані з необхідністю зазнати негативних наслідків особистого, майнового чи 

організаційного характеру. Це з одного боку. 

З другого боку, для уповноваженого суб’єкта санкції норм права, що 

регулюють прийняття КПР можуть передбачати настання позитивних наслідків. 

Такий “позитивний” характер наслідків продиктований певними заслугами суб’єктів 

застосування норм права при прийнятті процесуальних рішень. Так, наприклад, за 

сумлінне і зразкове виконання службових обов’язків,  ініціативність та 

оперативність у роботі до прокурорсько-слідчих працівників можуть бути 

застосовані заходи заохочення30, а до суддів, відповідно, за бездоганну та ефективну 

державну службу та (або)  за особливі заслуги31. 

Таким чином, санкції норм права, що регулюють прийняття КПР одночасно 

визначають як негативні, так і позитивні наслідки діяльності слідчих, прокурорів та 

суддів, що уповноважені приймати такі рішення. Однак такі заходи впливу на 

суб’єктів застосування норм права не існують окремо. Визначені заходи впливу, як 

заохочення, так і покарання, завжди йдуть поруч, забезпечуючи й гарантуючи один 

одного;  

7) санкція норми права спрямована на захист та гарантування виконання як 

гіпотези, так й диспозиції такої норми. Деякі автори звертають увагу на те, що 

санкція забезпечує виконання диспозиції, при цьому нічого не зазначаючи про 

гіпотезу норми права32. Проте, на наше переконання, санкція як елемент системи під 

назвою “норма права” має завданням гарантувати виконання як диспозиції так і 

                                                           
29 Примітка: Ст. 43 ЗУ “Про прокуратуру” [144]; ст. 65 ЗУ “Про державну службу” [135]; ст. 12 ЗУ “Про 

Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України” [136] тощо. 

30 Ст. 4 постанови Верховної Ради України “Про затвердження Дисциплінарного статуту прокуратури України” 

[135]; ст. 9 ЗУ “Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України” [136] тощо. 

31 Ст. 53 Закон України “Про державну службу” [135]. 

32 Див. Мусаткина А. А. Об общем понятии санкции норм права. Теория права. Актуальные проблемы 

российского права. 2015. № 1 (50). С. 32-38.  
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гіпотези такої норми. Адже усі елементи у середині системи пов’язані між собою та 

перебувають у взаємній залежності. Якщо хоча б один з елементів не виконає свою 

функцію, то система не запрацює так, як це необхідно, – не забезпечить 

регулятивний вплив на суспільні відносини. 

Наприклад, уявіть ситуацію, коли санкція норм права, що регулюють прийняття 

КПР забезпечує лише виконання диспозиції. У такому випадку процесуальне 

рішення, що прийнято з дотриманням усіх вимог, які зазначені у диспозиції, не має 

бути змінене чи скасоване, якщо воно було прийнято з порушенням підстав його 

прийняття, оскільки такі підстави визначені в гіпотезі процесуальної норми. Тут 

гіпотеза виступає “першоджерелом” регулятивного впливу норми, вона визначає 

підстави, коли рішення має бути прийнято, а вже потім, коли такі підстави мають 

місце, вступає в дію диспозиція, де зазначено, як саме приймати рішення, які вимоги 

до нього ставляться. І санкція у такому випадку має забезпечувати дотримання як 

правильність визначення умов прийняття відповідних рішень (гіпотези), так й 

безпосередньо самого процесу їх прийняття (диспозиції);    

8) застосування санкції спрямовано на стимулювання правомірної поведінки. 

Незважаючи на те, що санкція передбачає певну міру відповідальності особи, що 

застосовує відповідну норму права у випадку порушення її гіпотези чи диспозиції, 

основним завданням санкції є не покарання, а запобігання та захист відповідного 

правила поведінки від можливих порушень. Саме тому санкція норми націлена, у 

першу чергу, на стимулювання правомірної поведінки, а вже потім, з метою 

виконати превентивну функцію, може здійснювати каральну та інші функції. 

Схожа ситуація має місце й із заохочувальними санкціями. Зокрема вони, хоч і 

не визначають відповідальність суб’єкта застосування норм права, але передбачають 

альтернативу порушенню. Тобто пропонують інший, кращий та більш вигідний для 

особи шлях – перевиконати положення норми права й отримати відповідне 

заохочення особистого, майнового чи організаційного характеру. Та, знову ж таки, 

вказана можливість отримати винагороду існує для того, щоб забезпечити захист 

норми права від порушень, шляхом створення перспективи дотримання відповідних 

правил поведінки. 
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Проте, варто зазначити, що санкції як одні так і другі діють разом, підтримуючи 

одна одну та доповнюючи. Зокрема можливість покарання за порушення правил 

поведінки створює у суб’єкта застосування норм права “страх” чи хоча б “внутрішні 

переживання” через можливу протиправну поведінку. А заохочення показує, що 

дотримуючись вимог норми права можна отримати певні привілеї. Тож покарання 

не дає вчинити правопорушення, а заохочення – спрямовує у правильне русло. І 

разом вони становлять ті “стимули”, на які покладається норма права для свого 

захисту. Таку характеристику санкцій у літературі називають “кумуляцією”, тобто 

розумне поєднання різних видів санкцій з тим, щоб досягти найбільшого ефекту в 

боротьбі з процесуальними правопорушеннями [113, с. 73]. 

Так само проявляють себе й санкції норм права, що регулюють прийняття КПР. 

Одні охороняють від порушень шляхом можливості скасування неправомірного 

рішення, накладення особистих стягнень на слідчого, прокурора чи суддю, що 

прийняли таке рішення чи неправомірно утримались від його прийняття і т.д. Інші – 

винагороджують за взірцеве виконання положень законодавства, що стосується 

прийняття КПР. І разом вони створюють саме той стимул, що забезпечує відповідні 

норми права від порушень. 

Таким чином, підсумовуючи викладене, можна визначити поняття санкції 

норми права, що регулює прийняття КПР. Так, під нею слід розуміти елемент 

норми права, що регулює прийняття КПР, та за рахунок визначених заходів впливу 

утримує слідчого, прокурора та суддю від протиправної правозастосовної діяльності 

з тим, щоб забезпечити дотримання положень як диспозиції, так і гіпотези такої 

норми.  

Проте, як слушно звернула увагу А. В. Мурзановська, санкції норм 

кримінального процесуального права – не просто механічна сукупність різних 

санкцій, а цілісна система, для якої характерні єдність та диференціація, що мають 

об’єктивний характер. Їх єдність зумовлена єдністю охоронюваних кримінальних 

процесуальних відносин і завдань, що стоять перед усіма видами санкцій. Разом із 

тим кожна група санкцій покликана виконувати строго визначену функцію 

(відновлення правопорядку та суб’єктивних прав громадян, покарання, дійсне 
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виконання тощо), що і зумовлює необхідність їх класифікації [113, с. 72]. Тож далі 

доцільно перейти до класифікації згадуваних санкцій.  

Отже, санкції норм права, що регулюють прийняття КПР, можна 

класифікувати за такими підставами: 

1) відповідно до способу охорони правопорядку. Санкції поділяються на три 

основні групи: правовідновлюючі, каральні (штрафні) та заохочення; 

2) залежно від галузі права, де розміщені нормативно-правові приписи, що 

входять у структуру згадуваних санкції. З огляду на це санкції класифікуються на 

такі групи: кримінальні процесуальні, кримінально-правові, цивільно-правові, 

адміністративно-правові; 

3) за ступенем визначеності. Санкції можуть бути: абсолютно-визначеними, 

відносно-визначеними й альтернативними. 

Розглянемо кожну із цих груп більш детально. Як уже зазначалося, відповідно 

до способу охорони правопорядку відповідні санкції поділяються на три основні 

групи. І перша група санкцій називається правовідновлювальними. Як стверджує 

Р. М. Білокінь, для кримінального процесуального законодавства такий тип санкцій 

є найбільш характерними при регламентації кримінальної процесуальної форми [14, 

с. 140], із чим погоджується й А. В. Мурзановська. Зокрема, Р. М. Білокінь зазначає, 

що в системі норм кримінального процесуального права можна визначити значне 

превалювання в їх структурі правовідновлювальних санкцій, головне завдання яких 

полягає у відновлені правопорядку, що був змінений унаслідок вчинення 

правопорушення. Вони можуть бути спрямовані і на відшкодування шкоди, що 

завдана протиправним діянням суспільним відносинам, і на виконання обов’язків, 

передбачених нормами права, тобто певного відновлення системи правовідносин, 

яка була порушена невиконанням закону суб’єктами кримінально-процесуальних 

відносин. [113, с. 93-94] 

Власне, правовідновлюючі санкції, як зазначає А. І. Столмаков, – це заходи, що 

застосовуються судово-слідчими органами та прокуратурою з метою відновлення 

порушеного правопорядку [180]. Вони в межах кримінального процесу, як правило, 

встановлюють заходи правового захисту (відновлення законності), а не заходи 



188 

 

кримінальної процесуальної відповідальності [113, с. 74]. Утім, на думку 

Р. М. Білокінь, примусові заходи, передбачені відновлювальними санкціями, можна 

розглядати як різновид заходів відповідальності [14, с. 143-144], що підтверджується 

актуальністю вказаної позиції. Зокрема, З. Ф. Ковріга, не погоджуючись з думкою 

вчених, які вважають, що кримінальній процесуальній відповідальності притаманні 

лише штрафні та каральні санкції, зазначає, що змістом відновлювальної санкції є 

спеціальний додатковий обов’язок усунути наслідки процесуального 

правопорушення, відновити нормальний рух кримінального провадження. Свою 

позицію З. Ф. Ковріга обґрунтовує тим, що відновлювальні санкції, які спрямовані 

на усунення порушень кримінального процесуального закону, несуть в собі оцінні 

думки про посадову особу, яка допустила порушення, про її професійну діяльність і 

моральні якості. Адже, якщо особа займається правовою діяльністю та допускає 

порушення в сфері кримінального судочинства, то й оцінку її діяльності слід 

вважати правовою та тлумачити як правовий осуд [14, с. 141-142]. 

Загалом у правовідновлювальних санкціях норм права, які регулюють 

прийняття КПР, можна виділити три основні групи. По-перше, це скасування або 

зміна незаконних процесуальних актів33. По-друге, примусове здійснення 

процесуальних дій відносно особи, що ухиляється від добровільного виконання 

своїх процесуальних обов’язків34. І, нарешті, обов’язок відшкодування шкоди, що 

завдана особі кримінальним процесуальним правопорушенням35  [185]. 

Правовідновлювальні санкції, як стверджує О. Е. Лейст, – це вказівка на заходи 

державного примусу, які застосовуються для примусового виконання невиконаних 
                                                           

33 Примітка. Стаття 307 КПК України (слідчим суддею можуть бути скасовані рішення слідчого чи прокурора); 

ст. 313 КПК України (можливість прокурора вищого рівня змінити або скасувати рішення прокурора); ст. 408 КПК 

України (можливість судом апеляційної інстанції скасувати чи змінити рішення суду першої інстанції); ст. 436 КПК 

України (можливість судом касаційної інстанції скасувати чи змінити рішення суду апеляційної інстанції) [84]. 

34 Примітка. Статті 75, 76 КПК України (можливість відсторонити суддю); статті 36, 37, 77, 313 КПК України 

(можливість зміни прокурора у кримінальному провадженні); статті 39, 77 КПК України (можливість відсторонення 

слідчого від проведення досудового розслідування); статті 390 КПК України (можливість усунення присяжного) [84]. 

35 Примітка. Стаття 1176 ЦК України (передбачає відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, 

діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури 

або суду); стаття 1191 ЦК України (передбачає можливість зворотної вимоги до винної особи – посадової, службової 

особи органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду) [84]. 
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обов’язків і відновлення порушеного права, для ліквідації “уявних правовідносин”, 

створених незаконними актами, скасування нормативних актів, що суперечать 

закону [89, с. 109; 14, с. 140]. 

Разом із цим О. М. Ларін відмічає, що правовідновлювальні санкції також 

передбачають владний примус та негативну оцінку, яку має перетерпіти суб’єкт, що 

допустив неправомірну дію чи рішення. Але, як зауважує вчений, тут примус 

спрямований не на особистість, а на повернення відносин, які порушені цими діями 

чи рішеннями, у законне русло [88, с. 233; 14, с. 140]. 

Таким чином, правовідновлювальні санкції норм права, які регулюють 

прийняття КПР, спрямовані на відновлення попереднього стану, який існував до 

прийняття відповідним суб’єктом правозастосовної діяльності процесуального 

рішення, шляхом припинення дії і скасування або зміни незаконного 

процесуального акта, відсторонення відповідного слідчого, прокурора чи судді, 

поведінка яких не відповідає вимогам законодавства та компенсації шкоди, що 

завдана такими процесуальними порушеннями. Загалом такі санкції мають ознаки 

кримінальної процесуальної відповідальності, оскільки несуть у собі оцінку 

діяльності особи, що прийняла КПР, й характеризуються як правовий осуд. 

Отже, під правовідновлювальною санкцією норми права, яка регулює прийняття 

КПР, слід розуміти елемент норми права, що регулює прийняття КПР, основним 

завданням якого є відновлення попереднього стану та усунення негативних 

наслідків неправомірного процесуального рішення слідчого, прокурора чи судді. 

Правовідновлювальні санкції норми права, які регулюють прийняття КПР, 

можна класифікувати залежно від настання наслідків на ретроспективні та 

проспективні. Так, ретроспективні санкції спрямовані на зміну чи скасування КПР, 

які уже на момент їх розгляду уповноваженою на те інстанцією набрали юридичної 

сили. Серед таких санкцій можна назвати, наприклад, ст. 307 КПК України, де 

зазначено, що за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність 

слідчого чи прокурора під час досудового розслідування може бути скасоване 

відповідне рішення слідчого чи прокурора, ст. 436 КПК України, якою передбачена 
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можливість суду касаційної інстанції змінювати чи скасовувати рішення суду 

апеляційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги [84], тощо. 

Натомість, проспективні санкції спрямовані на скасування чи зміну 

кримінальних процесуальних рішення, що не набрали юридичної сили. Зокрема, 

прикладом такої санкції може слугувати ст. 409 КПК України, де визначена 

можливість скасування або зміни судового рішення судом апеляційної інстанції 

[84]. 

Ще однією групою санкцій норм права, які регулюють прийняття КПР, є 

каральні. Так, виконання гіпотези та диспозиції норм права забезпечується 

санкціями, в яких закріплюються заходи юридичної відповідальності. Їх можна 

охарактеризувати як такі, що безпосередньо спрямовані на правопорушника. У них 

знаходить свій прояв найбільш суворий та жорсткий вид державного примусу – 

юридична відповідальність.  

Проте поняття санкції нетотожне поняттю юридичної відповідальності та 

заходам державного примусу. Відмінною рисою санкцій, що закріплюють заходи 

юридичної відповідальності, виступають  вказівки на несприятливий характер 

наслідків, які настають у разі порушення гіпотези та (або) диспозиції норми права і 

змінюють правовий статус відповідної особи, що не дотрималась положень закону. 

У таких санкціях закріплено державний осуд і державний примус, що 

застосовується до правопорушника [115, с. 34]. 

У санкціях, що закріплюють заходи юридичної відповідальності, визначені 

несприятливі наслідки, які змінюють правовий статус правопорушника, що ведуть 

до появи нових обов’язків, яких не існувало до порушення гіпотези та (або) 

диспозиції відповідної норми права. Реалізація санкцій, що закріплюють юридичну 

відповідальність, пов’язана із засудженням (осудом) правопорушника. А підставою 

реалізації такої санкції виступає правопорушення (в єдності всіх його ознак). 

Відмінною рисою санкцій, що передбачають юридичну відповідальність, є 

визначення в них виду і загальних меж покарання (стягнення, заходів юридичної 

відповідальності), які, у свою чергу, конкретизуються в акті застосування права. 

Тобто особливістю таких санкцій є те, що вони визначають заходи примусу, які 
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характеризуються покаранням (відплатою) правопорушника за вчинене ним 

протиправне діяння [14, с. 139]. 

Так, каральні санкції норм права, які регулюють прийняття КПР, на відміну від 

правовідновлювальних, спрямовані на притягнення до юридичної відповідальності 

відповідного слідчого, прокурора чи суддю, що прийняли незаконне процесуальне 

рішення. Вони, виходячи з конкретних обставин, визначають вид та міру юридичної 

відповідальності за вчинене правопорушення, що відбиваються у заходах примусу, 

які характеризуються покаранням (відплатою) правопорушника за вчинене ним 

діяння у вигляді негативних наслідків особистого, матеріального або 

організаційного характеру36.  

Сам термін “міра” вживається у кількох значеннях. По-перше, міра – це межі 

здійснення, прояви чого-небудь. Отже, у зазначених санкціях визначаються межі 

реалізації відповідальності. По-друге, міра – це певні заходи, сукупність самих дій, 

спрямованих на досягнення певних цілей. “Отже, можна говорити про міру 

відповідальності в сенсі меж її покладання і про міру відповідальності в сенсі її 

здійснення в сукупності реальних дій відповідних суб’єктів”. Звідси санкції 

фіксують не лише межі покладання відповідальності, а й межі діяльності [115, с. 35]. 

Однак, як стверджує А. В. Мурзановська, важливим елементом каральних 

санкцій є те, що реалізація кримінальних процесуальних санкцій при відсутності 

вини не може розглядатись як застосування кримінальної процесуальної 

відповідальності. Так, у КПК передбачені обставини, які не були відомі суду при 

постановлені вироку й потягли за собою прийняття незаконного рішення по справі. 
                                                           

36 Примітка. Стаття 375 КК України (передбачає відповідальність за постановлення суддею (суддями) завідомо 

неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови); ст. 372 КК України (передбачає відповідальність за 

притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності слідчим, прокурором чи іншою уповноваженою на 

те законом особою) [83]; ст. 106 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” (можливість притягнення суддів до 

дисциплінарної відповідальності) [145]; ст. 43 Закону України “Про прокуратуру” (можливість притягнення 

прокурорів до дисциплінарної відповідальності) [144]; ст. 12 Закону України “Про Дисциплінарний статут органів 

внутрішніх справ України”; ст. 28 Закону України “Про Національне антикорупційне бюро України” (можливість 

притягнення слідчих до дисциплінарної відповідальності) [136; 143] та ін.; ст. ст. 75, 76 КПК України (можливість 

відсторонити суддю); ст. ст. 36, 37, 77, 313 КПК України (можливість зміни прокурора у кримінальному провадженні); 

ст. ст. 39, 77 КПК України (можливість відсторонення слідчого від проведення досудового розслідування); ст. 75, 76 

КПК України (можливість відсторонити суддю); ст. 390 КПК України (можливість усунення присяжного) [84]. 



192 

 

Це можуть бути штучне створення або підроблення доказів, завідомо неправдиві 

показання свідка, неправильність перекладу висновку і пояснень експерта тощо. 

Постановлений у таких випадках вирок підлягає скасуванню, але при цьому 

скасування незаконного акта виступає як захід відновлення законності без елементу 

осуду. Саме тому реалізацію правовідновлюючих санкцій за відсутності вини у 

невиконанні приписів кримінальних процесуальних норм не можна вважати 

відповідальністю, тому що при цьому відсутня визначальна риса відповідальності – 

осуд порушення закону від імені держави; отже, не можна погодитися з думкою, що 

кримінальна процесуальна відповідальність у вигляді скасування незаконного 

рішення настає незалежно від вини [113, с. 106]. 

Таким чином, каральні санкції норм права, які регулюють прийняття КПР, 

являють собою структурний елемент норми права, що закріплює вид і міру 

реалізації юридичної відповідальності суб’єкта, який прийняв процесуальне 

рішення, та передбачає негативні наслідки для правопорушника особистого, 

матеріального або організаційного характеру. 

Каральні санкції норм права, що регулюють прийняття КПР, у свою чергу, 

можна класифікувати залежно від спрямування наслідків на санкції особистого, 

майнового та організаційного характеру. Особисті санкції, як стверджує 

Л. М Борисова, пов’язані з особистістю суб’єкта права, який безпосередньо відчуває 

їх негативний вплив [17, с. 26]. Такі санкції можуть проявлятись у позбавленні чи 

обмеженні волі на певний час, забороні обіймати посаду чи займатись певним видом 

діяльності, звільненні із займаної посади тощо. 

Майнові санкції, натомість, пов’язані з матеріальними, економічними благами. 

Вони характеризуються тим, що суб’єкт правозастосування змушений зазнавати 

негативних для себе наслідків, що пов’язані з його матеріальним становищем. 

Такими санкціями можуть бути обов’язок відшкодувати завдану матеріальну та 

(або) моральну шкоду, позбавлення права на отримання певних на визначений строк 

доплат тощо. 

Санкції організаційного характеру спрямовані на обмеження прав суб’єкта 

прийняття КПР у перебігу кримінального провадження як його учасника. Такими 
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санкціями можуть бути відсторонення від проведення досудового розслідування, 

судового розгляду. 

Ще одну групу каральних санкцій норм права, що регулюють прийняття КПР 

можна виділити залежно від складу санкції. Вони з огляду на виявлене поділяються 

на прості, складні  і альтернативні. Так,  прості санкції передбачають один 

негативний для суб’єкта прийняття КПР наслідок. До таких санкцій можна, зокрема, 

віднести ст. 390 КПК України, що передбачає усунення присяжного [84]. 

Складними є такі санкції, що передбачають одночасне застосування кількох 

негативних для суб’єкта прийняття КПР наслідків. Такою санкцією можна, 

наприклад, назвати ст. 109 ЗУ “Про судоустрій і статус суддів”, де зазначена 

можливість накласти на суддю стягнення у вигляді подання про тимчасове (від 

одного до шести місяців) відсторонення від здійснення правосуддя – з позбавленням 

права на отримання доплат до посадового окладу судді [145]. 

Альтернативною є така санкція, що передбачає кілька можливих наслідків, 

один з яких може бути застосований до суб’єкта правозастосування. До таких 

санкцій належить ст. 372 КК України, де передбачена відповідальність за 

притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності слідчим, 

прокурором чи іншою уповноваженою на те законом особою [83]. 

Також каральні санкції норм права, що регулюють прийняття КПР, можна 

класифікувати залежно від суб’єкта, на якого покладається юридична 

відповідальність. Отже, вони поділяються на санкції щодо слідчого, прокурора, 

судді та присяжного. Так, відповідно до визначених санкцій слідчий може нести 

юридичну відповідальність за притягнення завідомо невинного до кримінальної 

відповідальності (ст. 372 КК України [83]), за порушення службової дисципліни (ст. 

12 ЗУ “Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України”; ст. 28 ЗУ 

“Про Національне антикорупційне бюро України” [136; 143] та ін.), у разі 

неефективного досудового розслідування чи за наявності підстав для відводу, якщо 

попередньо він не заявив про самовідвід (статті 39, 77 КПК України [84]). 

Прокурори, у свою чергу, несуть відповідальність за притягнення завідомо 

невинного до кримінальної відповідальності (ст. 372 КК України [83]), за вчинення 
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дисциплінарного проступку  (ст. 43 ЗУ “Про прокуратуру” [144]), неефективне 

здійснення прокурором нагляду за дотриманням законів під час проведення 

досудового розслідування чи за наявності підстав для відводу, якщо попередньо він 

не заявив про самовідвід (статті 36, 37, 77, 313 КПК України [84]). 

Судді можуть бути притягнуті до відповідальності за постановлення завідомо 

неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови (ст. 375 КК України [83]), за 

вчинення дисциплінарного проступку (ст. 106 ЗУ “Про судоустрій і статус суддів” 

[145]), за наявності підстав для відводу, якщо попередньо він не заявив про 

самовідвід (статті 75, 76 КПК України [84]). 

Відповідальність присяжного полягає у можливості його усунення від 

виконання повноважень (ст. 390 КПК України). Проте деякі науковці вважають, що 

присяжні так само, як і судді, підлягають відповідальності за постановлення 

завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови (ст. 375 КК 

України). Однак варто одразу зазначити, що думки фахівців з цього приводу 

неоднозначні. Так, одні вважають, що суб’єктом злочину, передбаченого ст. 375 КК 

України, можуть бути лише професійні судді. Зокрема, Н. Р. Ємєєва вважає, що 

присяжні та народні засідателі є представниками народу, що залучаються в 

установленому законом порядку до здійснення правосуддя, однак це є виконання 

ними не професійних, а громадських обов’язків. Кримінальна відповідальність 

присяжних може мати місце лише за умови, що вони за попередньою змовою 

винесли завідомо неправосудний вердикт. Як вважає О. В. Осипова, для винесення 

правосудних вироку, рішення та інших судових актів необхідні спеціальні знання у 

галузі матеріального та процесуального права, якими має володіти особа, що 

здійснює відправлення правосуддя професійно. З такого висловлювання науковця 

можна зробити висновок, що діяльність народних засідателів та присяжних від 

початку є неправосудною, оскільки вони не мають спеціальних знань у галузі 

матеріального та процесуального права [52, с. 288-289]. 

Не визначає можливість такої відповідальності присяжних й В. М. Єднак. 

Зокрема, автор звертає увагу на те, що у п. 23 ч. 1 ст. 3 КПК України присяжний 

віднесений законодавцем до суддів. Однак цього не зроблено у КК України. 
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Враховуючи те, що в інших статтях Особливої частини КК України законодавець 

окремо виділяє суддів, народних засідателів та присяжних, то можна зробити 

висновок, що суб’єктом злочину, передбаченого ст. 375 КК України може бути лише 

професійний суддя [52, с. 290]. 

На противагу цьому такі науковці, як Н. Д. Квасневська, В. І. Тютюгін, 

Є. В. Фесенко мають іншу точку зору і тлумачать суб’єкта злочину, передбаченого 

ст. 375 КК України, більш широко, включаючи у нього не лише професійних суддів, 

а й народних засідателів та (або) присяжних. Наприклад, на думку 

Н. Д. Квасневської, “при вирішенні всіх питань, пов’язаних з постановленням 

судового рішення, народні засідателі мають такі самі права, як і професійний суддя, 

і на час виконання обов’язків зі здійснення правосуддя на народних засідателів 

поширюються гарантії незалежності і недоторканності професійних суддів, тобто 

народні засідателі, наділені повноваженнями вирішувати справу по суті, а, отже, є 

суб’єктами злочину, передбаченого ст. 375 КК України” [52, с. 289]. 

На наше переконання, присяжні не можуть нести відповідальність за 

постановлення завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови, 

оскільки це суперечить самій ідеї залучення суспільства до відправлення 

правосуддя. Неможна залучати людей без фахової юридичної освіти у судову 

колегію й очікувати від них неухильного слідування закону при постановленні 

вироку. У такому випадку втрачається увесь сенс такого залучення суспільства. 

Присяжні уповноважені приймати рішення не з “холодного розрахунку” 

законодавства, а виходячи із власних переживань та життєвого досвіду.  

Ще одним важливим питанням у світлі юридичної відповідальності особи за 

прийняття завідомо протиправного рішення, ухвали чи постанови є можливість 

відповідної посадової особи зазнавати негативних наслідків за КПР за умови 

прийняття такого рішення на підставі норм національного законодавства, якщо такій 

особі на момент застосування норм права було відомо про існування рішення 

ЄСПЛ, яке констатує хибність положень, на котрі здійснюється посилання у 

національному рішенні, проте таке рішення ЄСПЛ на той момент не мало 

офіційного українського перекладу, а тому його неможливо було застосувати. У 
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такому ракурсі суб’єктами прийняття КПР є як суддя, так й слідчий і прокурор, 

оскільки вказана ситуація може мати місце упродовж усього кримінального 

провадження. 

Власне, про обов’язкову наявність офіційного перекладу рішення ЄСПЛ для 

його застосування відповідними посадовими особами зазначалось нами раніше 

(підрозділ 1.3). У такому випадку має місце колізія норм національного 

законодавства та відповідного рішення ЄСПЛ, де перевагу слід надавати 

положенням практики ЄСПЛ. І на передній план виходить питання про можливість 

(наявність конкретних механізмів) суб’єкта прийняття КПР впливати на ініціювання 

здійснення офіційного перекладу того чи іншого рішення ЄСПЛ. Адже, якщо 

відповідний слідчий, прокурор чи суддя, знаючи про невідповідність положень 

національного законодавства міжнародним стандартам та будучи проінформованим 

про те, як саме слід діяти у такій ситуації (виходячи зі змісту рішення ЄСПЛ, що 

немає офіційного українського перекладу), продовжує застосовувати “хибні” 

положення закону, то чи не є це завідомо протиправним (неправосудним) рішенням? 

Чи є вина вказаної особи за такі дії?   

Безумовно, важко відповісти на ці запитання, враховуючи певні об’єктивні 

чинники (недосконалість національного законодавства, значну перевантаженість 

національних як судових, так і правоохоронних органів, несхвальне ставлення з 

боку керівництва до ініціативності осіб, що приймають відповідні рішення, тощо). 

Однак, допоки не буде реальної можливості ініціювати проведення офіційного 

переклад того чи іншого рішення ЄСПЛ на українську мову, неможна вимагати від 

посадових осіб виконання такого обов’язку. 

Тут має місце ситуація коли “de-facto” є завідомо неправомірне (неправосудне) 

прийняття кримінального процесуального рішення, а “de-jure” немає 

відповідальності за такі дії. І єдиним шляхом вирішити цю “дилему” є внесення змін 

до чинного законодавства, в якому слід передбачити певний механізм ініціювання 

відповідним слідчим, прокурором чи суддею проведення офіційного перекладу 

рішень ЄСПЛ на українську мову. 



197 

 

Третім блоком санкцій норм права, що регулюють прийняття КПР, є санкції-

заохочення. Вони виступають, так би мовити, антиподом каральних санкцій. Проте 

варто зазначити, що не всі науковці погоджуються із таким поглядом на санкції. 

Так, Я. М. Романюк звертає увагу, що противники визнання “заохочувальних 

санкцій” стверджують, що заходи заохочення містяться не у санкції норми права, а в 

диспозиції, у якій установлюються правила поведінки як для суб’єктів, чиї дії 

стимулюються, так і для органів, які є компетентними надати заохочення. У зв’язку 

із цим противники виокремлення “заохочувальних санкцій” вважають, що 

використання вказаного терміна вносить плутанину у питання про санкції норми 

права, ламає усталені в теорії уявлення про неї [164, с. 90]. 

Попри це, на наше переконання, належне виконання визначених у гіпотезі та 

диспозиції зобов’язань може бути забезпечено як “негативними” санкціям, так і 

“позитивними” (санкціями заохочення), з чим також погоджуються й більшість 

опитаних нами суддів та слідчих працівників Національної поліції України37. 

Зокрема, О. В. Малько наводить такі аргументи існування заохочувальних санкцій. 

По-перше, етимологічне значення слова “санкція” має на увазі не лише негативні, а 

й позитивні наслідки [104]. Так, згадуване слово вживається у двох основних 

значеннях. Перше як синонім слова “схвалення”, що означає визнання законності 

чого-небудь, затвердження чого-небудь вищою інстанцією, дозвіл, схвалення (дати 

санкцію на обшук). Друге значення слова “санкція” трактуються як заходи впливу 

покарання за порушення закону, засоби примусу, застосовані владою проти осіб, що 

порушили закон, або до сторони, яка порушила угоду, договір (від лат. sanctio – 

“сувора постанова”) [62, с. 426; 23, с. 1293]. Таким чином, саме по собі слово 

“санкція” не виключає можливості його застосування у позначенні як негативних, 

так і позитивних наслідки матеріального, особистого або організаційного характеру 

для суб’єктів правовідносин за невиконання чи належне виконання положень норм 

права. 

Далі О. В. Малько звертає увагу на те, що позитивні санкції притаманні всім 

соціальним нормам. Це, як стверджує автор, є їх спільною закономірністю, суттєвою 

                                                           
37 Див. додаток № 1. 
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ознакою. Соціальні санкції являють собою реакцію певної соціальної групи 

(суспільства, трудових колективів, громадських організацій тощо) на поведінку 

індивіда, що відхиляється (як у позитивному, так і в негативному сенсі) від 

соціальних очікувань, норм і цінностей. Найбільш поширеним є розподіл соціальних 

санкцій на “негативні” (арешт, штраф, анафема тощо), що припиняють небажану 

поведінку, і “позитивні” (підвищення по службі, премії, ордени тощо), що 

стимулюють бажане. І враховуючи той факт, що норми права виступають 

різновидом соціальних норм, то на них теж поширюється така закономірність [104]. 

І, нарешті, визнання заохочувальних санкцій, на думку О. В. Малька, 

означатиме подальший рух наукової думки та юридичної практики шляхом 

розширення позитивних ідей у праві, збільшення “стимулюючої ваги” його засобів, 

більш різнобічного використання управлінських методів впливу тощо. Таким чином, 

беручи до уваги наведені аргументи, навряд чи обґрунтовано ігнорувати в 

юридичних дослідженнях загальнонаукове розуміння категорії “санкція”, 

посилаючись при цьому на сформовані термінологічні традиції [104].   

Більше того, як зазначає Н. А. Гущіна, заохочення у праві формується у 

специфічних соціокультурних умовах і поряд з покаранням є необхідним та 

“природним” засобом для нормального функціонування правової системи 

суспільства, підтримки соціального порядку. Зміст однотипного стимулюючого 

заохочувального матеріалу відображає загальносоціальні потреби. Досягнення 

позитивних результатів у сфері людської діяльності не може бути пов’язано 

винятково з загрозою застосування примусових заходів, що обмежують обсяг 

можливостей через негативну правову мотивацію. 

Правове заохочення виступає як позитивний фактор, що впливає на свідомість 

індивіда, викликаючи зацікавленість в отриманні певних благ, апелюючи до свободи 

суб’єкта й очікування результату, залежить перш за все від його вільного рішення. 

Одночасно правове заохочення виконує певну обмежуючу роль, побічно утримуючи 

позитивними засобами від протиправної антигромадської поведінки [42, с. 7]. 

Отже, можна сміло говорити про існування санкцій двох видів, як 

“негативних”, так і “позитивних”, або заохочувальних санкцій. Однак, що у такому 
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разі слід розуміти під “заохоченням”? На це запитання спробував відповісти 

О. В. Глуховеря. Так, дослідник звертає увагу на те, що у науковій літературі 

склалося два підходи до розуміння змісту заохочення: одні пропонують вважати 

заохоченням лише той засіб державного схвалення, що встановлюється, а потім 

застосовується за заслуги (відзнаки). Інші вчені, погляди яких підтримує й сам 

науковець, відносять заохочення до методів управління, де вони разом із 

переконанням і примусом перебувають в одній видовій групі. Заохочення у такому 

випадку являє собою метод, сутність якого полягає у стимулюванні особи якомога 

краще виконувати свої обов’язки [36, с. 120]. 

Таким чином, на відміну від методу примусу, пов’язаного з безпосереднім 

владним впливом на об’єкт управління, заохочувальний метод засновано на бажанні 

особи поліпшити своє становище, отримати будь-яку винагороду чи благо. За 

допомогою заохочень у відповідних осіб формується певне усвідомлення й звичка 

добровільно дотримуватись установленої поведінки. Іншими словами, спосіб впливу 

зазначеного методу будується так, що особа не зобов’язується, а заохочується 

(стимулюється) до досягнення корисного для суспільства і держави результату. 

Таким чином, відмінність примусових методів впливу від заохочень полягає у 

цільовій спрямованості при конкретному застосуванні того чи іншого засобу впливу 

[36, с. 120-121]. 

Звідси можна виокремити найбільш характерні риси заохочення у 

кримінальному процесуальному праві як наслідок належного прийняття 

процесуальних рішень. Так заохочення насамперед повинно бути результатом 

певної заслуги. Як зазначає О. В. Малько, заслуга – це сумлінний правомірний 

вчинок, пов’язаний із “надвиконанням” особою своїх обов’язків або з досягненням 

ним загальновизнаного корисного результату, і виступає підставою для 

застосування заохочення. Власне, заслуга характеризується такими рисами. По-

перше, вона пов’язана не з бездіяльністю (утримання від дій з метою реалізації 

заборон), а, навпаки, із соціально - активною поведінкою, зі здійсненням позитивних 

обов’язків. По-друге, активна поведінка особи має супроводжуватися сумлінним 

ставленням до свого обов’язку, адже заслуга включає не лише зовнішній чинник 
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(об’єктивна дія), а й внутрішній, тобто суб’єктивне ставлення до дорученої справи, 

що характеризує позитивні цілі і мотиви поведінки суб’єкта [104]. 

Також заслуга має місце не за будь-яку діяльність, а лише за правомірну, тобто 

таку, що не суперечить юридичним нормам. І, нарешті, заслуга пов’язана з 

“надвиконанням” особою своїх обов’язків або з досягненням нею загальновизнаного 

корисного результату. Така активна поведінка виходять за своїм позитивним 

результатом за межі обов’язків, що є винятковим або надлишковим (перевищує 

очікування). У цьому випадку, як звертає увагу О. В. Малько, мається на увазі 

“відступ” від норми не “вниз”, а “вгору”, що виражається в якісному виконанні 

обов’язків, у високому рівні вчинку [104].  

Власне, “надвиконання” означає наднормальну, наднормативну поведінку, що 

втілюється у суспільно - корисний результат, який перевищує за своїми масштабами 

результати звичайних дій. Адже не дарма, як наголошує автор, заохочення 

встановлюються за певні досягнення (новаторство у праці, професійну майстерність 

тощо) у здійсненні запропонованої моделі поведінки, за особливий внесок, мужність 

і відвагу, перевиконання необхідних стандартів, параметрів, показників[104].  

Таким чином, заслуга відіграє роль підстави для застосування заходів 

заохочення, а її характер і ступінь, у свою чергу, визначають вид заохочення. Звідси, 

якщо вести мову про процес прийняття рішень у кримінальному судочинстві, то 

можна сказати, що заслуга у такому світлі може мати місце не за просте дотримання 

слідчим, прокурором чи суддею відповідних положень законодавства, а за взірцеве 

виконання усіх правил прийняття рішень з тим, щоб досягти вищого за середній 

результат. Більше того, така поведінка вказаних суб’єктів не повинна 

супроводжуватись будь-якими процесуальними порушеннями, навіть якщо загалом 

результат і заслуговує на винагороду. Однак про наявність відповідних порушення 

можна вести мову лише тоді, коли має місце відповідне процесуальне рішення 

уповноваженої на те посадової особи. Тобто порушення процесу прийняття рішень 

можна вважати таким, що має місце, якщо є відповідне рішення прокурора чи судді, 

що констатує його. Самі по собі скарги учасників провадження чи незавершені 



201 

 

процеси їх розгляду не можна вважати доведеним фактом процесуального 

порушення.     

Також заохочення може мати місце тільки тоді, коли є добра воля суб’єкта 

прийняття рішень на виконання відповідних обов’язків. Тобто другою ознакою 

заохочення є добровільність. Власне, у заохоченні, як зазначає О. В. Малько, 

міститься заклик зробити бажаний для суспільства і держави вчинок, але не 

обов’язковий для кожного окремого суб’єкта. Разом із тим вибір такої поведінки 

підкріплюється обіцянкою надати особі певні додаткові блага. Отже, заохочення у 

своєму регулятивному впливі на особистість жорстко не наказує той чи інший вид 

соціально цінної поведінки, а надає невимушений вплив завдяки привабливості та 

вигідності наслідків, обіцяних у відповідній нормі. Акцент на добровільність і 

сумлінність робить заохочувальні заходи більш дипломатичними і гнучкими 

правовими засобами, ніж заходи покарання, надає їм широкі можливості в сфері 

формування системи соціального регулювання більш високого порядку, що 

базується багато в чому на моральних засадах [104]. 

Про це саме можна говорити і під час прийняття КПР. Так неможна 

застосовувати заохочення до тих слідчих чи прокурорів, коли позитивний результат 

роботи має місце винятково за рахунок “муштри” керівництвом. Для застосування 

заохочення важливе, у першу чергу, особисте бажання суб’єкта прийняття рішень 

докласти усі сили для досягнення бажаного “надпозитивного” результату.  

Ще однією ознакою заохочення є те, що воно виступає різновидом схвальної 

поведінки, а точніше, юридичним схваленням взірцевої поведінки у формі 

винагороди. Дійсно, як звертає увагу О. В. Малько, заохочення є різновидом 

схвалення. І якщо схвалення – це родове поняття (більш широке), то заохочення – 

видове [104]. Власне, заохочення застосовується як наслідок позитивного ставлення 

до поведінки певної особи, яке (заохочення), у свою чергу, теж може бути різним. 

Так, позитивні дії особи слід оцінювати, виходячи з певних кількісних і якісних 

характеристик (економія часу, ресурсів, якість прийнятого рішення тощо), з огляду 

на які і призначати той чи інший вид і міру заохочення. І чим вищим є перший 

показник, тим кращий вид заохочення варто застосувати до відповідної особи. 
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Заохочення також характеризується його взаємовигідністю як для суб’єкта, так 

і для суспільства. Заохочення поєднує різні інтереси, гармонізує їх, задовольняючи 

сприятливими наслідками. Це одне з небагатьох юридичних засобів, що активно і 

ненав’язливо “працює” на загальний інтерес (корпоративний, державний, 

громадський) [104]. У процесі прийняття рішень взаємовигідність проявляється в 

тому, що, по-перше, відповідне КПР буде прийматись якомога швидше (у розумні 

строки, але без умисного затягування процесу), із використанням оптимальних 

ресурсів буде успішно проходити усі оскарження (а за умови належного 

обґрунтування та мотивації  таких рішень є значна імовірність, що учасники 

провадження не будуть його оскаржувати). По-друге, вигідною у такому випадку є 

ситуація з особою, яка приймає таке рішення, оскільки відповідний слідчий, 

прокурор чи суддя отримують за свої заслуги винагороду особистого, майнового чи 

організаційного характеру. 

І на завершення переліку характеристик заохочення слід відзначити, що 

заохочення відіграє роль юридичного стимулу. Разом із тим, як звертає увагу 

О. В. Малько, воно може розглядатись і як певне обмеження, що є його побічним 

ефектом. Наприклад, премія не лише спонукає людину до активної трудової 

діяльності шляхом зацікавленості в досягненні бажаного результату, а й побічно 

стримує (позитивними способами) від поведінки антигромадської, протизаконної 

[104]. 

У кримінальному процесі дія такого юридичного стимулу, як заохочення, на 

перший погляд, не сильно проявляється. Це зумовлено публічною природою цієї 

галузі права та переважно імперативним методом правового регулювання, де будь-

які невизначені законодавством дії не вітаються (деколи навіть караються). Однак 

діаметрально протилежна ситуація, на нашу думку, має місце при прийнятті 

процесуальних рішень, де важливу роль відіграє власний розсуд суб’єкта 

правозастосовної діяльності. Саме внутрішнє переконання, власне, бачення ситуації 

допомагають прийняти правильне рішення, яке б відповідало як процесуальним 

нормам права, так й моральним вимогам суспільства. І як один із багатьох заходів 

унормування поведінки учасників кримінального провадження саме заохочення, на 
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наше переконання, принесе найбільшу користь при врегулюванні прийняття 

рішень38.  

При цьому термін “заохочення”, як стверджує О. А. Мусаткіна, також може 

використовуватися у кількох значеннях. По-перше, як заохочувальна санкція, тобто 

структурний елемент норми права, що передбачає позитивні наслідки у разі 

виконання гіпотези та диспозиції. По-друге, як конкретний захід, що застосовується 

до суб’єкта за відповідні заслуги [114, с. 36]. 

Підсумовуючи викладене, можна сформулювати таке визначення 

заохочувальної санкції норми права, що регулює прийняття КПР. Отже, під нею слід 

розуміти структурний елемент норми права, яка регулює прийняття КПР, що 

закріплюють вид і міру юридичного схвалення добровільної поведінки суб’єкта у 

формі винагороди як результат певних заслуг при правозастосуванні. 

Отже, заходи заохочення так само, як і заходи примусу, забезпечують 

встановлену державою модель правомірної поведінки. Однак особливість 

заохочувальних санкції полягає у забезпеченні ними таких соціальних цілей (благ), 

досягнення яких іншими способами неефективно або практично неможливо. Крім 

того, як стверджує О. В. Малько, будь-яка норма права здійснює прогностичні 

функції, пов’язані з можливістю провести суб’єктом права аналізу можливих 

наслідків власних дій. Адресат при цьому враховує різні наслідки – як негативні, так 

й позитивні. І якщо прогностична інформація негативного характеру про 

несприятливі наслідки певної поведінки міститься у санкції норми права, то 

аналогічно цьому у санкціях, але вже протилежного характеру (позитивного), 

повинна міститись прогностична інформація про наслідки досягнення позитивного 

результату (можливість отримати премію, державну нагороду, прибуток або інше 

благо), так як “зведення правових санкцій лише до їх від’ємного значення веде до 

одностороннього розуміння управлінського впливу норм права” [104]. 

                                                           
38 Більше того, 50,5 % опитаних нами суддів та слідчих працівників Національної поліції України схвально 

ставляться до більш широкого використання заохочувальних санкцій при прийнятті КПР, що ще раз доводить 

ефективність їх застосування (див. додаток № 1).  
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Заохочувальні санкції норм права, що регулюють прийняття КПР теж можна 

класифікувати залежно від спрямування наслідків на санкції особистого, майнового 

та організаційного характеру. Так, санкції особистого характеру спрямовані на 

настання позитивних наслідків і пов’язані безпосередньо з особистістю суб’єкта 

права. Вони можуть проявлятись в оголошенні подяки, занесенні на “Дошку 

пошани”, достроковому знятті дисциплінарного стягнення тощо. 

Санкції майнової характеру спрямовані на отримання суб’єктом прийняття КПР 

певних майнових благ. Вони можуть проявлятись у нагородженні грошовою 

винагородою, нагородженні цінним подарунком тощо. 

Організаційні санкції проявляють себе у покращенні можливостей особи, що 

приймає процесуальні рішення, здійснювати свої повноваження. Вони можуть 

полягати у достроковому присвоєнні чергового спеціального звання, присвоєнні 

спеціального звання, вищого на один ступінь від звання, передбаченого займаною 

штатною посадою, достроковому  присвоєнні  класного  чину  або  підвищенні  у 

класному чині тощо. 

Ще одна група санкцій норм права, які регулюють прийняття КПР, виділяється 

на підставі галузі права, в якій розміщені нормативно-правові приписи, що входять 

до структури згадуваних санкції. Вони поділяються на такі: кримінальні 

процесуальні, кримінально-правові, цивільно-правові, адміністративно-правові. 

Так, серед кримінальних процесуальних нормативно-правових приписів 

згадуваних санкцій можна виокремити такі:  

1) зміна або скасування незаконного кримінального процесуального рішення. 

Такі приписи передбачають безпосередній вплив на процесуальні рішення, що не 

відповідають законодавству, шляхом їх зміни чи скасування. Прикладами таких 

приписів можуть бути ст. 307 КПК України (можливість скасування рішення 

слідчого та прокурора), ст. 408 КПК України (можливість зміни чи скасування 

рішення судді в порядку апеляції), ст. 436 КПК України (можливість зміни чи 

скасування рішення судді в порядку касації) [84]. 

Як стверджує А. В. Мурзановська, виправдання, закриття провадження, зміна 

вироку – це владні акти, які забезпечують законне рішення справи, виправлення 
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помилки, що була допущена, реабілітацію невинуватого або призначення 

справедливого кримінального покарання. Їх можна назвати примусовими лише в 

сенсі обов’язковості виконання. Заходи, що тягнуть скасування незаконних рішень, 

застосовуються незалежно від наявності вини суб’єктів, які постановили відповідне 

рішення [113, с. 104]. 

Цілком можна погодитись, як зазначає А. В. Мурзановська, що для скасування 

незаконного рішення не є обов’язковим установлення вини порушення вимог 

процесуального закону, але зі змісту ухвали про його скасування, як підкреслює 

Г. М. Вєтрова, зазвичай видно, які порушення слугували підставою застосування 

відновлюючого заходу, у чому конкретно вони знайшли свій прояв та чи являються 

вони наслідком умисних чи необережних дій суб’єктів кримінальної процесуальної 

діяльності. Винувате невиконання процесуальних обов’язків посадовою особою 

поряд із санкцією у вигляді скасування рішення може потягнути за собою 

притягнення його до дисциплінарної або навіть кримінальної відповідальності, якщо 

в діях особи містяться ознаки складу злочину проти правосуддя [113, с. 105]; 

2) відсторонення слідчого від подальшого ведення досудового розслідування. 

Керівник органу досудового розслідування може відсторонити слідчого від 

проведення досудового розслідування вмотивованою постановою за ініціативою 

прокурора або з власної ініціативи та призначити іншого слідчого за наявності 

підстав, передбачених для його відводу, або у разі неефективного досудового 

розслідування (ст. 39 КПК України) [84]; 

3) покладення обов’язків зі здійснення нагляду на іншого прокурора. У 

виняткових випадках повноваження прокурора можуть бути покладені керівником 

органу прокуратури на іншого прокурора цього органу прокуратури через 

неефективне здійснення прокурором нагляду за дотриманням законів під час 

проведення досудового розслідування (ст. 37 КПК України) [84]; 

4) рішення про відвід, якщо за наявності підстав для відводу не був заявлений 

самовідвід. Вирішення відводів у разі, якщо за наявності підстав для відводу, особа, 

знаючи про них, не заявляє самовідвід, на наше переконання, є кримінальною 

процесуальною санкцією. 
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Відповідно до ч. 1 ст. 80 КПК за наявності підстав для відводу відповідний 

суб’єкт зобов’язаний заявити самовідвід. Отже в разі прийняття рішення про його 

відвід без такої заяви, тобто порушення ним обов’язків, передбачених законом, він 

несе кримінальну, процесуальну відповідальність. І це стосується всіх суб’єктів 

кримінального провадження, щодо яких передбачені підстави для відводу (слідчого 

судді, судді, присяжного (ст. 75 КПК); прокурора, слідчого [113, с. 121-122]; 

5) усунення присяжного у разі невиконання ним своїх обов’язків. Згідно зі ст. 

390 КПК України присяжний може бути усунутий від подальшої участі в судовому 

розгляді кримінального провадження у разі невиконання присяжним обов’язків, 

передбачених ч. 2 ст. 386 КПК України, та за наявності обґрунтованих підстав 

вважати, що присяжний у результаті незаконного впливу втратив неупередженість, 

необхідну для вирішення питань кримінального провадження відповідно до закону 

[84]. 

Серед кримінально-правових нормативно-правових приписів санкцій норм 

права, що регулюють прийняття КПР, можна виокремити такі: 

1) постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, 

ухвали або постанови (ст. 375 КК України) [83]; 

2) притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності слідчим, 

прокурором чи іншою уповноваженою на те законом особою (ст. 372 КК України) 

[83]. 

Серед цивільно-правових нормативно-правових приписів санкцій норм права, що 

регулюють прийняття КПР, можна виокремити такі: 

1) відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове 

розслідування, прокуратури або суду (ст. 1176 ЦК України) [206]; 

2) право зворотної вимоги до винної посадової, службової особи органу, що 

здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури 

або суду у разі встановлення у її діях складу кримінального правопорушення за 

обвинувальним вироком суду щодо неї, який набрав законної сили (ст. 1191 ЦК 

України) [206]. 
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Серед адміністративно-правових нормативно-правових приписів санкцій норм 

права, що регулюють прийняття КПР, можна виокремити: 

1) такі, що передбачають заходи заохочення до посадових, службових осіб 

органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, 

прокуратури або суду (ст. 53 ЗУ “Про державну службу” [135],  ст. 4 Постанова 

Верховної Ради України “Про затвердження Дисциплінарного статуту прокуратури 

України” [139], ст. 9 ЗУ “Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ 

України” [136]); 

2) такі, що передбачають заходи дисциплінарної відповідальності до посадових, 

службових осіб органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове 

розслідування, прокуратури або суду (ст. 106 ЗУ “Про судоустрій і статус суддів” 

[145], ст. 43 ЗУ “Про прокуратуру” [144], ст. 12 ЗУ “Про Дисциплінарний статут 

органів внутрішніх справ України” [132], ст. 28 ЗУ “Про Національне 

антикорупційне бюро України” [143]  та ін.) 

Ще одну групу санкцій норм права, що регулюють прийняття КПР можна 

виділити виходячи зі ступеня визначеності санкції. Такими санкціями є: абсолютно-

визначені, відносно-визначені та альтернативні. 

Абсолютно-визначеними санкціями є такі, що вичерпно визначають вид та міру 

державного впливу. До зазначених санкцій, наприклад, можна віднести ст. 37 КПК 

України, в якій передбачена можливість у виняткових випадках покладення 

повноваження прокурора керівником органу прокуратури на іншого прокурора 

цього органу прокуратури через неефективне здійснення прокурором нагляду за 

дотриманням законів під час проведення досудового розслідування [84]. 

Відносно-визначеними можна вважати санкції, що передбачають можливість 

при застосуванні норм права обирати різні види санкцій (наприклад, штраф або 

позбавлення волі) чи їх різну кількісну міру (наприклад, позбавлення волі на строк 

від двох до п’яти років). Також, як стверджує О. В. Сопронюк, відносно-визначені 

санкції містять вказівку на мінімальний і максимальний розміри застосування 

санкції; також можливе визначення тільки максимальної міри того чи іншого заходу 

в санкції [183, с. 197]. До таких санкцій можна віднести ч. 2 ст. 372 КК України, в 
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якій передбачена відповідальність за притягнення завідомо невинного до 

кримінальної відповідальності слідчим, прокурором чи іншою уповноваженою на те 

законом особою у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років; а за ч. 2 

ст. 375 КК України, в якій визначена відповідальність за постановлення суддею 

(суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови у виді 

позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років [83]. 

Альтернативні санкції передбачають можливість суб’єкта правозастосування 

обирати один із можливих варіантів заходів, що визначені у санкції норми права. 

Такими санкціями можуть бути наприклад ст. 409 КПК України, в якій передбачена 

можливість скасування або зміни судового рішення судом апеляційної інстанції 

[84]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У результаті проведеного дослідження розв’язана конкретна наукова проблема, 

що має важливе значення для науки і практики кримінального процесу, а саме: 

вперше комплексно досліджено правове регулювання прийняття КПР, на підставі 

чого отримані нові обґрунтовані теоретичні та прикладні результати, до 

найважливіших із яких належать такі: 

1. Під кримінальними процесуальними рішеннями слід розуміти 

індивідуальний правозастосовний акт-документ, що є формою діяльності 

уповноважених на те суб’єктів із виконання завдань кримінального судочинства, 

приймається як результат дослідження певної процесуальної інформації у перебігу 

кримінального провадження, втілюється у визначену законом процесуальну форму 

та відіграє роль юридичного факту, виконання якого забезпечується державою. 

Функціональне призначення КПР з точки зору цінності їхнього правового 

врегулювання для забезпечення прав і законних інтересів суб’єктів кримінального 

процесу полягає у перевагах таких рішень, як ефективного інструмента виконання 

поставлених завдань. 

2. Визначальними характеристиками системи КПР є її склад, внутрішні зв’язків 

між елементами та характер функціонування як цілісної одиниці. Під системою КПР 

слід розуміти відносно відокремлену сукупність КПР, які перебувають у постійній 

взаємодії та взаємозв’язку між собою, володіє якісно новими, непритаманними 

жодному з її елементів, рисами, що дозволяють ефективно забезпечувати захист 

прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального судочинства. 

3. Основними рисами процесу прийняття КПР є таке: 1) це законодавчо 

врегульована діяльність із застосування кримінальних процесуальних норм; 2) 

здійснюється уповноваженою на те посадовою особою  одноособово чи колегіально; 

3) є інформаційним процесом судово-слідчого пізнання; 4) цілеспрямована свідома 

діяльність людини; 5) є процесом, що складається з кількох послідовних стадій; 6) є 

одним з елементів (етапів) діяльності з досягнення мети кримінального судочинства; 

7) завершальним результатом є оформлене як правозастосовний акт-документ КПР. 
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4. Прийняття КПР – це законодавчо врегульована свідома та цілеспрямована 

процесуальна діяльність слідчого, прокурора та судді із застосування кримінальних 

процесуальних норм, що являє собою інформаційний процес судово-слідчого 

пізнання і що завершується прийняттям правозастосовного акта-документа з метою 

виконання завдань кримінального судочинства. 

5. Основними етапами процесу прийняття КПР є: 1) з’ясування обставин 

справи, що передбачає розпізнання ситуації, формування цілі та розробку алгоритму 

дій; 2) попередня підготовка рішення, де відбуваються визначення критеріїв й 

обмежень для прийняття рішень, пошук, оцінка та безпосередній вибір 

альтернативи; 3) прийняття та оформлення рішення, де відбувається знаходження, 

оцінка й тлумачення норм як матеріального, так і процесуального права, а також 

документальне оформлення правозастосовного акта-документа. 

6. Прийняття рішень як елемент предмета правового регулювання у 

кримінальному процесі являє собою різновид процесуальної діяльності, що полягає 

у застосуванні кримінальних процесуальних норм уповноваженими на те суб’єктами 

з метою реалізації та захисту генеральних (загальних) прав, свобод і законних 

інтересів учасників кримінального провадження. 

7. Серед нетипових ситуацій прийняття КПР  можна виокремити такі: 

прийняття КПР за аналогією, із використанням практики ЄСПЛ та судом 

присяжних. 

Особливостями прийняття КПР за аналогією є спеціальний механізм 

вироблення процесуальних рішень, що складається з таких етапів: 1) виявлення 

пробілу (прогалини), де визначається характер такої ситуації, з’ясовується, її 

приналежність до предмета правового регулювання кримінального процесу та 

виокремлюються найбільш характерні риси неврегульованих суспільних відносин; 

2) пошук положень законодавства, де вирішуються питання про наявність умови для 

застосування аналогії закону (у випадку, якщо аналогія закону неможлива – 

застосовується аналогія права та проводиться необхідна для неї підготовка); 

3) застосування аналогії для врегулювання подібних правовідносин, яке передбачає 

конструювання казуального правила поведінки, оцінку його відповідності 
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положенням чинного законодавства, а також застосування такого правила й 

оформлення відповідного процесуального рішення. 

Особливостями прийняття КПР із використанням практики ЄСПЛ є те, що: 1) 

однією з основних умов застосування практики ЄСПЛ є наявність офіційного 

перекладу відповідного рішення; 2) механізм офіційного перекладу рішень ЄСПЛ. 

Запропоновано доповнити чинне кримінальне процесуальне законодавство 

“провадженням щодо здійснення офіційного перекладу рішень ЄСПЛ”, що являє 

собою процесуальні дії уповноважених на те учасників кримінального провадження 

на досудовому розслідуванні чи у судовому провадженні, спрямовані на здійснення 

офіційного перекладу рішення ЄСПЛ. 

Особливостями прийняття КПР судом присяжних є: 1) розмежування 

компетенції професійного судді та колегії присяжних; 2) вердикт присяжних як 

окреме КПР; 3) вимоги до форми вердикту; 4) порядок голосування журі; 

5) нуліфікуюча здатність вердикту. 

8. Загальними правилами прийняття КПР є такі: 1) прийняття рішення 

уповноваженим на те суб’єктом кримінального провадження (компетентною 

посадовою особою); 2) розумні строки; 3) належна структура; 4) наявність усіх 

визначених законом реквізитів; 5) правильне застосовування належних норм 

матеріального та процесуального законодавства; 6) обґрунтованість КПР; 

7) вмотивованість КПР; 8) розумність прийняття КПР. 

Спеціальними правилами прийняття КПР є: 1) при аналогії КПР; 2) правила 

прийняття КПР із застосуванням практики ЄСПЛ; 3) правила прийняття КПР судом 

присяжних. 

9. Специфічними рисами норми права, що регулює прийняття КПР є такі: 1) 

вона спрямована на регулювання суспільних відносин у сфері прийняття КПР; 2) 

адресована уповноваженим на те суб’єктам (слідчим, прокурорам, суддям, 

присяжним); 3) переважно має диспозитивний характер правового регулювання. 

Під нормою права, що регулює прийняття КПР варто розуміти первинний 

формально визначений елемент системи права, що володіє організаційно-

процедурним, управлінським характером, містить певне правило поведінки з тим, 
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щоб врегулювати суспільні відносини у сфері прийняття КПР, та забезпечується 

державою за рахунок засобів правового впливу.  

10. Структура норм кримінального процесуального права – це зумовлена 

фактичними суспільними відносинами у сфері кримінального судочинства 

внутрішня будова норм права, яка виражається у їх поділі на складові елементи, що 

розташовані у певному порядку та взаємодіють між собою, забезпечуючи належне 

функціонування норм із тим, щоб досягти мети кримінального процесу. 

Структура норм кримінального процесуального права є варіативною (змінною), 

але зміни у ній відбуватись винятково в рамках елементів відповідної структури 

(можуть змінюватись нормативно-правові приписи у межах гіпотези, диспозиції чи 

санкції), не зачіпаючи при цьому її склад (елементів залишається три). 

Визначальним фактором змін у середині структури норми права є функція 

відповідної норми. “Субкомпоненти” елементів структури укомплектовуються з 

усього масиву законодавства, у такий спосіб, щоб функція відповідної норми була 

виконаною із дотриманням усіх як галузевих, та і загальноправових вимог. Однак 

зміни у середині норми обмежені її жорсткою структурою із трьох елементів – 

гіпотези, диспозиції та санкції. 

11. Під гіпотезою норми права, що регулює прийняття КПР слід розуміти 

елемент норми права, що закріплює правову модель суспільних відносин, з 

настанням яких починає діяти правило поведінки, що регулює прийняття КПР. 

12. Під диспозицією норми права, що регулює прийняття КПР слід розуміти 

елемент норми права, що безпосередньо закріплює правило поведінки, в якому 

визначаються права й обов’язки слідчого, прокурора та судді як суб’єктів 

правозастосовної діяльності, та виконання якого має наслідком прийняття 

процесуального рішення. 

13. Під санкцією норми права, що регулює прийняття КПР слід розуміти 

елемент норми права, що регулює прийняття КПР, та за рахунок визначених заходів 

впливу утримує слідчого, прокурора та суддю від протиправної правозастосовної 

діяльності з тим, щоб забезпечити дотримання положень як диспозиції, так і 

гіпотези такої норми. 
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Під правовідновлювальними санкціями норм права, що регулюють прийняття 

КПР, розуміються елемент норми права, що регулює прийняття КПР, основним 

завданням якого є відновлення попереднього стану та усунення негативних 

наслідків неправомірного процесуального рішення слідчого, прокурора чи судді. 

Каральні санкції норм права, які регулюють прийняття КПР, являють собою 

структурний елемент норми права, що закріплює вид і міру реалізації юридичної 

відповідальності суб’єкта, який прийняв процесуальне рішення, та передбачає 

негативні для правопорушника наслідки особистого, матеріального або 

організаційного характеру. 

Заохочувальні санкції норми права, що регулюють прийняття КПР, – це 

структурний елемент норми права, яка регулює прийняття КПР, що закріплюють 

вид і міру юридичного схвалення добровільної поведінки суб’єкта у формі 

винагороди як результат певних заслуг при правозастосуванні. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток 1 

 

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ 

щодо узагальнення результатів анкетування суддів та слідчих працівників 

Національної поліції України м. Харкова щодо проблем правового 

регулювання прийняття КПР 

 

 

     ЗАПИТАННЯ ТА ВАРІАНТИ ВІДПОВІДЕЙ 

 

Кількісні показники 

опитані особи   

  %   судді слідчі  

1. Чи входить етап виконання та контролю за 

виконанням рішення у процес прийняття КПР? 

 

– так 76 86 81 

– ні  23 14 18,5 

– Ваш варіант відповіді 1 0 0,5 

– інше 0 0 0 

2. Чи керувались Ви при прийнятті КПР 

принципом простоти на противагу 

ефективності таких рішень? 

 

– так 42 9 25,5 

– ні 56 87 71,5 

– Ваш варіант відповіді 1 1 1 

– інше 1 3 2 

3. Які чинники при прийнятті КПР спонукають 

практичних працівників віддавати перевагу 

прийняттю більш простих та швидких у 

виконанні рішень? 

 

– брак часу 93 100 96,5 

– брак матеріального забезпечення 12 23 17,5 

– брак знань 1 0 05 

– Ваш варіант відповіді 16 19 17,5 
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4. Чи зустрічались Ви з проблемою відсутності 

перекладу українською мовою необхідного для 

застосування рішень ЄСПЛ? 

 

– так 53 29 41 

– ні  43 71 57 

– Ваш варіант відповіді 4 0 2 

– інше 0 0 0 

5. Чи є актуальною для правоохоронної 

практики проблема відсутності офіційного 

українського перекладу рішення ЄСПЛ щодо 

інших держав? 

 

– так 71 37 54 

– ні 24 61 42,5 

– Ваш варіант відповіді 5 0 2,5 

– інше 0 2 1 

6. Чи доцільно створити в Україні єдиний 

реєстр офіційних перекладів рішень ЄСПЛ? 

 

– так 88 62 75 

– ні 5 38 21,5 

– Ваш варіант відповіді 7 0 3,5 

– інше 0 0 0 

7. Чи варто доповнити чинне кримінальне 

процесуальне законодавство нормами, що 

передбачили б можливість ініціювання та 

здійснення офіційного перекладу на українську 

мову рішень ЄСПЛ? 

 

– так 76 11 43,5 

– ні 23 87 55 

– Ваш варіант відповіді 1 1 1 

– інше 0 1 0,5 

8. Чи слід при здійсненні посилань у рішеннях 

національних судів на практику ЄСПЛ 

зазначати джерело перекладу такої практики? 

 

– так 91 28 59,5 

– ні 4 72 38 
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– Ваш варіант відповіді 5 0 2,5 

– інше 0 0 0 

9. Чи потрібно закріплювати у кримінальному 

процесуальному законодавстві таку вимогу для 

прийняття КПР, як їх розумність? 

 

– так 67 71 69 

– ні 29 23 26 

– Ваш варіант відповіді 0 5 2,5 

– інше 4 1 2,5 

10. Які критерії розумності КПР, на Ваше 

переконання, варто виокремлювати? 

 

– придатність (рішення мають бути придатними 

для досягнення поставленої мети) 

65 72 68,5 

– необхідність (рішення мінімізують негативний 

вплив на особу та суспільство) 

43 5 24 

– збалансованість (позитивні наслідки рішення 

переважають негативний вплив на особу та (або) 

суспільство) 

56 42 49 

– Ваш варіант відповіді 19 7 13 

11. Чи варто, на Вашу думку, виокремлювати 

серед санкцій норм права, що регулюють 

прийняття КПР, заохочувальні санкції? 

 

– так 64 29 46,5 

– ні  30 57 43,5 

– Ваш варіант відповіді 0 9 4,5 

– інше 6 5 5,5 

12. Чи доцільно, на Вашу думку, більш широко 

використовувати механізм заохочувальних 

санкцій при прийнятті КПР? 

 

– так 64 37 50,5 

– ні 31 49 40 

– Ваш варіант відповіді 0 9 4,5 

– інше 6 4 5 
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Додаток 3 



240 

  



241 
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