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ПОНЯТТЯ, ПРЕД,.'\fЕТ ТА МЕТАГАР АН11Й 
ПРАВ учАСНИЮВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

У повідоМІ-rенн:і висвіmено питання про поняття процесуальних гаран

тій прав учасників кримінального проваджеш:.я. Автором проа:вшrізовано 

поділ крим:інально-процесуальних гарантій, визначено їх ~ет та МЄІ)'. 

Кпючові слова: кримінал:ьн.о-прочеС'fСІЛ'ЬНі гарантіі~ предмет кримінал'Ьно
процесуалоних гарантій, .метд хримінально-процеС':JММІUХ гарантій. 

В сообщении рассмотреньr вопросьr о понятии процессуальньІХ гаран

тий прав участников уголовного производства. Автором проанализиро

вано разделение уrо,'Іовно-nроцессуаJТhНЬІХ rара:нтий, определеньr их пред

мети це.'ІЬ. 

Ключевьrе слова: уголо8по-процессуалоньrе гарантии, предмет уголо8но

процессуальтнх гарантий, цель уголо8н.r;-процессуальнЬІХ гарантий. 

Тhе report considered the question of the concept of due process rights of 
participants of crimiнal proceedings. Тhе autho.r has analyzed the division of 
criminal procedural safeguards identified Ьу their oЬject and purpose. 

:Кеу words: сrітіпаі procedural s~feguards, the suЬject of criminal procedural 
guaraпtees, tlu: objectiPe of criminal prace.tиral guarantees. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
І ІІІ ІІІ/! І! І І IJfJABOOX OPOHHИX ОРГАНІВ 

Одним 'І основних завдань су-часної nравової держави є захист 

rІрА• І свобод люцини і rромад.~а. З прийН>'lТІ'ям Конституції 
УхрІІ1ни crnopeнo r.rpaвosy основу для реалізації дих nрав. Саме Осно
ІІІІІІІІ ~.ІМ>І І в ·а н.СІ.\'!1ІІ<Х': відnов:ідні nравові гаранrії. Зокре~>~а, у ч. 1 ст. 

'І К 111 • •r.nyцli' Yr<paUrи зазrr..ачено: "Кожен має nраво ва nравову JІ.о-
, ,ш,ш·у, виnадках, лерщбачеІ-n1Х законом, ця допомога нада€ТЬся 

н•юJ rлa-ruo. Кожен є в1тьни:~! у виборі За>..ІіІСНИІ<а своЇХ прав". 

П~rгання про ІІОНЯ'JТЯ проЦесуальНИХ гapalfliй В теорії кримі:на

ЛЬНОJ'О процесу відносІ-rгься до числа надзвичайно дискусійних. 

Так, М.С. Строгович вважав, що nроцесуальні гард.нтії в кримі

нальному судочv . .:нстві являють собою "встановлені законом засоби, за 
допомогою яких грома,цяни, які беруть участь у кримінап:ьному про

цесі, можуть захищати свої права та інтереси" [4, с. 13]. 
В сучасній науці кримінального процесу велика кількість науко~ 

вців під процесуальними гарантія:м:и розуміє встановлені законом 

засоби і способи, що сприяють успішному здійснеІШю nравосу;пдя, 

захисrу прав і законних інтересіБ особистості, а також їх ефективній 

реалізації. До числа таких засобів і спасобіБ відносяться: процесуальні 

норми, права та ооов'язки учасників процесу; принц>mи судочинст

ва, кримінально-процесуальна форма, дuшьність у-часників судочин

ства; система заходів процесуального примусу; кримінаJІьно

процесуальна відповідальність [1, с. 64J. 
Найважливішою рисою кримінально-процесуальних гарантій, їх 

забезпечувальної властивості є їх багаторівнева системність. Тому до 

них належать приписані законом процесуальні рД слідчого, органу 

досудового розслі,Dування, суду та срщі, у прова,а:женні якого перебу

вають матеріали кримінального nровадження (кримінальна справа), а 

також встановлені законом процесуальні діі ішпих службових осіб 

органів державно! влади, які виконують свої контрольно-на.rnядові 

функціУ (нагляд прокурора за додержанням законіБ при nроведенні 

досудового розслі,о;ування (дізнання та досудового слідства) у формі 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням, судов·ю1 

контроль за дотриманням прав, свобод та інгересів осіб у криміналь

ному nровадженні) {2, с. 27). 
Кримінально-пр І ~<:'С)' 1ьні pat-rriї с:п..ід ро3І'лядати. в двох пло

щинах: а) гарантії, що 3абезпечуІс.Уtь оуб і'1Ні і.нтерес>л, під якими розу
міються положення: за.кону, no ї ІІІJ., ІlІІі забезпечІfl'І1 швидке, nовне та 

не:упереджене роЗ<"лідування з тим, 1цоб кожний, хто ВЧІ'ІНИВ кримі-
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нальне правопорушення, був nритя:гь.-утий до відповідальності в міру 

своєї вини, жоден невинувапз.--.1 не був обвинуоаче :t-rий або засудже

ний і жодна особа не була піддана необrруШ'Ованому процесуально
му примусу; б) rapa.Fl"fi.1, які забезпечують захист особи, сусnіпьства та 
держави від кри:мінапьних правопорушень, охорону прав та законних 

інтересів учасників кримінального провадження. 

Кримінально-процесуальні гаранrії мають по;п;війну природу: з 

одного бок:'r1 це засоби і способи, за допомогою яких права особистос
ті охороняються і захищаються, а з іншого - це кримінал:ьно

процесуальний механізм, що забезпечує ре<L'"rізацію прав, тобто фак

тичну можливість їх використання:, що є необхідною умовою реа

льності прав особистості [8, с. 57}. 
Розрізняють процесуальні гарантії прав окремих суб' єктів (на

приклад, обвинуваченого, потерпілого) і правосуд~ в цілому. Між 

ним:и існує співвідношення цілого і частини. Закон виходить з того, 

що гapaнrll прав учасників процесу є умовами, без яких правосуддя і 

кримінальний процес не можуть забезпечити виконання поставлених 

перед Н11МИ завдань. Тому закон зобов'язує суд, прокурора, слідчого 

не тL'Іьки роз' яснити особам, що беруть участь у справі, їх права, а й 

забезпечити мажпивїсть здійснення цих прав. 

Кримінально-процесуальні гаранrії мають свій предмет. Розкри

ти предмет криміна.тІьно-процесуальних гарантій- це значить з'ясу

вати, що саме підпятає захиеrу за допомогою названих гарантій. До 

предмета кри.\1і.нально-процесуальних гарантій особи відносять про

цесуальні права й законні інтереси учасників кримінального прова

дження. Предмет кри.wrально-процесуаJІьних гаранrій обумовлений 

їх правозахисною сутністю [3, с. 7}. 
Кримінально-процесуальні гаранn"і прав і заи.:онних інтересів 

осіб, які беругь уча.сrь у кримінаJІьному nровадженні, також мають свою 

меrу, при: з'ясуванні якої принципове значення має взаємозв'язок, 

взаємозумовленість завдань боротьби зі злочv..нністю та забезпечення 

прав, заков:них інтересів осіб, що втя:rуються в крю.іінальний процес. 

Цільове nризначення: nравових гарантій особистості полягає в тому, 

щоб crrpия:rn учасmn<ам .криміна.:тьнош провадження у здійсненні їх 

прав і попереджати, не допускати порушення цих nрав. Мета право

вих гарантій прав і законних інтересів особистості полягає в тому, 

щоб служити забезпеченmо можтшвості ре<нrізації учасниками кри

мінального провадження їх прав; попереджати порушення їх прав з 
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боку ПОСІЩОВИХ або інших осіб; у випадках же, коли права особи по
рушені, :1абезnечувати виявтrення порушень, "іх усунення і засrосу

l'ІDІІНЯ trеобхідних заходів впливу до осіб, шо допустили ці порушен
ня [З, с. 114 -115]. 

Однією з найвЮІ:шивіших процесуальних гарантій є право mодини і 

громадsшина на судовий захист, яке ЯІL'ІЯЄ собою сукупність юридич

них мож"Іивостей особи щодо &'1Хисту її прав, свобод, законних інте

ресів, що здійснюється незалежним та неупередженим судом, утворе

ним відповідно до закону, у законо,цавчо закріпленій процедурі пшя

хом судового розгr~. Маючи поліструктурний характер, це право 

вкrпочає не лише право на звернешш до суду, а й право на ефективне 

поновлення порушених прав і свобод шляхом здійснення правосуд

дя, яке природно відповідає вимогам справедли:вості [7, с. ЗО]. 
Для нового Кримінально-процесуального кодексу України харак

терним є те, що він проголошує не тільки гарантії прав учасників кримі

нального провадження, але і процесуальний механізм, який забезпечує 

реалізацію цих гарантій. Він містить Ішзку положень щодо прав підо

зрюваного, обвинуваченого, підсудного та гарантій їх забезпечення 
на всіх стадіях кримінального про:вадження, що має велике значення 

для реапізації багатьох засад кримінального судочинства, зокрема1 
змаrалЬІ:юсті, забезпечення права на захист, а також забезпечення 

справедливого судового розгля.цу. 
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