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ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ СТОРОНИ 
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

Тривалий час у кримінальній процесуальній теорії існували, розбіжності 

nри визначенні кола органів та осіб, які приймають участь у кримінальному 

провадженні . У радянські часи вченими найчастіше використовувалися терміни 

«суб'єкти кримінального процесу», « суб 'єкти кримінально-процесуальної дія

льності», «учасники процесу», а поняття «сторона» найчастіше nов 'язувалося з 

цивільно-процесуальним правом . 

У кримінальному судочинстві УРСР до прийняття КПК УРСР (1960 р.) те
рмін «сторона» вживався для визначення деяких учасників судочинства. До них 

належали: підсудний, його законний представник і захисник, державний обви

нувач (прокурор або слідчий), потерпілий у справах приватного обвинувачення, 

цивільний позивач та їх представники (п. 5 ст. 24 КПК УРСР, затвердженого 

ЦВК УРСР 20.07.1927 р.) [1] . 
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У КПК 1960 р. термін «сторони» також використовувався для nозначення 
певного кола учасників. У п. 4 ст. 16-1 КПК 1960 р. зазначалося, що прокурор, 
підсудний, його захисник чи законний представник, потерпілий, цивільний по

зивач, цивільний відповідач та їх представники беруть участь у судовому засі

данні як сторони і користуються рівними правами та свободою у наданні дока

зів, їх дослідженні та доведенні їх nереконливості перед судом. Проте визна
чення цього поняття законодавець не надавав [2]. 

Чинний КПК запровадив термінологію «сторони кримінального прова

дження», проте не закріпив визначення цього поняття, зазначивши лише, що 

сторони кримінального провадження - це з боку обвинувачення: слідчий, 

керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його 

представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; 

з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, 

виправданий, особа, ~тосовно якої передбачаєтьс_я застосування примусових _за

ходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх за

стосування, їхні захисники та законні nредставники. 

Наведене законодавче унормування чітко вказує на існування сторін у 

кримінальному провадженні , а також визначає вичерпний перелік учасників, 

які відносяться до сторони захисту та сторони обвинувачення, проте не містить 

визначення цього терміну. 

Між тим, кримінальні nроцесуальні кодекси деяких країн, які приймали їх 

порівняно нещодавно, закріnили визначення поняття «сторонИ>>. Наприклад, у 

КПК Російської Федерації (далі - РФ) зазначено, що сторони - це учасники 
кримінального судочинства, які виконують на основі змагальності функцію об

винувачення (кримінального переслідування) або захисту від обвинувачення (ч. 

45 ст. 5 КПК РФ) [3] . 
Схожі визначення надаються у кримінальних процесуальних кодексах ін

ших держав. Зокрема, КПК Азербайджанської Республіки під сторонами розу

міє учасників кримінального nроцесу, які в кримінальному судочинстві здійс

нюють обвинувачення чи захист на основі принципів змагальності та рівнопра

вності [4]; КПК Республіки Молдова вказує, що сторона процесу- це особи, які 

виконують під час кримінального судочинства функції обвинувачення чи захи

сту на основі рівноnравності та принципу змагальності [5], а КПК Республіки 
Таджикистан сторони визначив як учасників судового розгляду, які здійснюють 

в судовому процесі на засадах змагальності та рівноправності підтримку обви

нувачення чи захист від обвинувачеІUІЯ [6]. 
У державах із більш зрілим кр~інал.ьн:иl\·І nроцесуальним законодавством 

(наприклад, Франція, Німеччина) визначення поняття сторін кримінального 
провадження відсутнє й досі [7; 8] . 

У тлумачному словнику зазначено, що «сторона» ·_ це особа, група осіб, 
організація і т. ін., що протиставляється у певному відношенні іншій особі, гру

пі осіб, організації тощо [9, с. 1397]. Із смислового змісту цього терміна випли
ває, що одна група осіб має інтерес, протилежний nоглядам іншої групи осіб. 

У сторін обвинувачення та захисту різні процесуальні інтереси, які вира

жаються у прагненні досягти різних цілей. Інтерес сторони захисту зумовлений 

бажанням зняти з обвинуваченого підозру у скоєнні інкримінованого криміна-
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льноrо правопорушення в повному обсязі або частково та звести до мінімуму 

несприятливі наслідки вчиненого діяння, що виражається у притягненні до від

повідальності. 

Сторона обвинувачення прагне довести законність і обrрунтованість вису

нутого нею обвинувачення та домогтися прюначення винуватому справедливо

го покарання. При цьому слід звернути увагу на подвійну природу інтересу 

сторони обвинувачення, що представляється державним органом в особі проку

рора: з одного боку він заінтересований у викритті винного, з іншого - створює 

належні умови учасникам кримінального провадження, перш за все обвинува

ченому, для вільного розпорядження та захисту своїх інтересів. 

Виходить, що одними з перших ознак, які характеризують сторони кримі

нального провадження, є наявність протилежних процесуальних інтересів, а та

кож юридична заінтересованість у результатах кримінального провадження . 

В юридичнjй науці була висловлена слушна думка, згідно з якою крім про

цесуального інтересу сторону кримінального провадження характеризує воло
діння рівною з іншою стороною сукупністю прав в частині доказування висно

вків, що здійснюють цей інтерес (10, с . 96). Тобто наступною характерною для 
сторін ознакою є наділення їх рівними процесуальними правами, тобто їх рів

ноправні.сть. 

Говорячи про рівноправність, мається на увазі не фактична рівноправність, 

а тільки процесуальна, яка означає рівність процесуальних засобів, завдяки 

яким сторони в ідстоюють свою позицію у кримінальному провадженні. Рівноп

равність сторін повинна передбачати рівні можливості вільно представляти свої 
права, свободу у наданні своїх доказів і рівність засобів, за допомогою яких ве

деться доказування. 

Ця вимога дотримана у КПК, у ч. 2 ст. 22 якого зазначено, що сторони 
кримінального прова..'1Же!tня мають рівні права на збирання та подання до суду 

речей, документів . інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію ін

ших передба<Jених КПК процесуальних прав. 

Крім того, рівноправність означає рівне ставлення суду і до сторони обви

нувачення, і до сторони захисту. Чинним законодавством передбачено, що суд, 

зберігаючи об'єктивність і неупередженість, створює всі необхідні умови дня 

реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних 

обов'язків (ч. б ст. 22 КПК). 
Рівні процесуальні можливості сторін кримінального провадження озна

чають, що кожен, хто є стороною, повинен мати рівну можливість представляти 

свої інтереси у провадженні. ЄСПЛ називає таку активну участь у nровадженні 

як обвинувача, так і обвинуваченого «змагальним» процесом, право на який має 

кожен у зв'яЗК)· з принципом рівних сторін у процесі [І І , с. 63]. 
Наступною характерною ознакою сторони у кримінальному провадженні , 

на нашу думку, є виконання нею певної процесуальної функції. Необхідність 

виділення такого поняття, як кримінальна процесуальна функція, викликана ві

дмінн істю інтересів і цілей осіб, які беруть участь у змагальному кримінально

му судочинстві . Їх діяльність утворює різні напрямки, що не збігаються між со
бою, але взаЄ\ІОПов'язані та взаємообумовлені. Виділення даних напрямків у 

змагальному кримінальному провадженні надзвичайно важливо . Діяльність 
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суб'єктів кримінального процесу, що належать до різних напрямків, не може 

перетинатися, збігатися або поєднуватися. Віщ:туп від цього правила чреватий 

тим, що порушується баланс рівноваги, обов'язковий для змагальної діяльності. 

Відповідно до ч. З ст. 22 КПК під час кримінального провадження функції дер
жавного обвинувачення, захисту та судового розгляду не можуть покладатися 

на один і той самий орган чи службову особу. 

Учасники , що належать до тієї чи іншої сторони, мають різний обсяг прав і 

обов'язків у кримінальному провадженні , проте вони об'єднані єдиною метою 

та виконанням єдиної процесуальної функції. 

Отже, характерними ознаками сторін у кримінальному провадженні, на 

наше переконання, є: 1) наявність протилежних інтересів у сторін; 2) наділення 
їх рівними процесуальними правами під час судового провадження ; 

З) юридична заінтересованість у результатах кримінального провадження ; 

4) виконання певної проu;есуальної функції; 5) учаСJ:ІИК, визначений КПК. Ви- _ 

ходячи з цього , сторона - це заінтересовані в результаті кримінального прова

дження учасники, передбачені КПК, які на основі змагальності та рівноправно

сті здійснюють або функцію обвинувачення, або функцію захисту. 
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