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ШОДО ВЛАСТИВОСТЕЙ СИСТЕМИ ПРИНЦИПІВ 
АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАдЖЕННЯ 

)lос;ІіJ(ЖСНН$.1 Тіt-:Ї ЧаСТИНИ :ШКОН(Щ3НСТІШ, КОТра Є фуН,Т(<і\1СНТаJІhНОЮ 

д.,тя всієї галузі, з метою її систематизації та вдоскона.тення, є першо

черговим завданняУІ як для науковців, так і практиків. Це дає люгу роз

глянути систему принципів криміна.тьного судочинства на тлі процесу 

рефор11упаrпrя кри1Ііrrа .. тьrюго процесуальrrого закоІю;:rаnстnа Україrш, 
nияnити загальну тенденцію розnитку, механізми трапсфор:маuії усісї 
<.:rн:тсми ІІ,іннт:тсі1 ttранокої систс_\Н1 України, окрссJІити ІІІШІХИ та 3а

<.:оGи її нлт:кона..ІІснюt. 

Першочерговим завданням при дослідженні принципів апеляційно

го провадження є їх структурування та впорядкування. 

В;:rаючись до систе:\1ного підхо;:rу дос.1ідження правових явищ, м:и 

масмо можливість найбіТІьш пошю і точно дос.1і;:rжуnати процеси ста

нов.lення і реформуnапня певних категорій. Так і при вивченні прип
ІІ,иttін криміншthНОІ'О ttpoцccy Іюсл:Іt:: оG'єктинна нсоGхі}(Ністh їх сис

тсмапвації 3 мстою нссGічноt·о ttі::~нанюt. структурунанни. анш1і3у та 

ІНЩі.ІІС/lШl ОСО6JІИВОСТСЙ В Ці.Іtо_V1У та І ІрИ ЇХ ІJСШІі:JШ (іЇ ОКрСМО. 

На J~YVІKY П. М . .ІlаІЧ1l~ОІШ, СИСТСVІОЮ ІІрИНЦИІІЇН КрИМЇНаЛhНОГО су
J~ОЧИНСТНа Є cyк:~mHiCTh та 110рИJ~ОК ЇХ рОjМЇІІ~СННИ, І ІрИ ИКОМУ ІІрИНЦИ

ПИ послідошю розкривають зміст процесу та його мет~·~П. М . .Цавидоn 
вважає, що система принципів кримінального процесу дозволяє краще 

пізнати його сутність та сприяс праrшльпому застосуnашrю норм кри

міпального процесуальпого права [l,c. 4]. Це nизпачешrя зберігассnою 
актуапьпість і сього;:rпі. оскL1ьки прахоnус різноманітні аспекти uього 
ск.;шлноІ·о GаІ·аторіннсноІ'О ІІОН~Ітти. 

І. Л БссІІа;ІhКО охарактсри3унан систему ик ІІілісністh, ~Іка ІJО.,І~ІІ·аr:-: н 

тому, що об'єднання її скла;:rників є обов'язковим. Част:ин:и створюють 

ці.1е, саме ціле, об'єднуючи свої частини визначає їх сукупність, зміст 

і форму~ функuіона.1ьне призначення й ро.1ь у ск..1аді цілісної систем:и, 

форми та способи їх в.засмодії [2,с. 29]. Криміпа.1ьпому проuесу при
тамавпа дія у просторі, часі та за колом осіб. Включас в себе сукупність 

юаt::моІюн\ваних ста;tіі1. О. Г. .1lани;Іh!-ІН, 3 філософсhкої точк11 :юру, 

ОІІИС)'Е С.ІІСМСНТИ Gy;(h-!-IKOЇ СТі1іlії ИІ< ІІІJИЧИННО-НаСЛі,Т(КОНі 3H\iji<J1, lllO 
зумовлюють особливості прояву загальн:их закономірностей щодо _цаної 

системи параметрів [3, с. 1421. 
Будь якій системі притаманні певні власт:ивості, що дають змогу 

відріл1яти одну систему nі_ц іншої, або, шшпаки, виражають по_цібпість 

між ними. До в.1аспшостей системи апеляційного проваджеrшя слід 
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НіJ(НОСИП1: І (і .. ІісніСТh, ІІ.іJІеСІІр~І MOHaHiCTh, несуІІереЧJІ И HiCTh, ІІОС.·ІііЮН

НіСТh, іt-:рархічністn та на;(іі1ністn, а також її а;шІІТИ нністn. І \е не ничерІІ

ниt1ІІере;Іік, І І роте, на НаІІІ)' J()i\1Ky, Е наі16і;ІhІІІ :ШІ'а .. ІhНИVІ. 
Ці.r1існість системи по .. 1ягає в її повноті. Повнота систе:\ш повинна 

забезпечити у ній таку кі:Jькість принuипів, яка цозволить .. 1огічно по
ясшпи праnо:иірпість знаходжепня n даній га.:Jузі праnа будь-якої про
uесуальної норми. 

Цілеспрямоnапість систе:ии по.:Jягас n с::шпій :иеті па досяп1епня по
сташ1ею1х 3ан;шнn ІІереіL криVІіншІІ->НИ\1 су;ючинстном. Кожен ІІрИНІ(ИІІ 

окремо та у СНОЇі1 сукуІІНОСТі 1101(.11 И кані 3а6е3ІІеЧИП1 НИ КОНаН Н~І ІІОСТаН
.:JеНИХ завцань, цосягти кінuевої :v~ети з захисту прав, свобод і законних 

інтересів ЛЮ..JИНИ і грО:\'Іа..JЯНИНа. 
Піц несупере•пивістю розу:v~іється віцеутнїсть взає:\'rови:к..1ючаючих 

припuипіn. Кожен пршщип наді..1епий аnтопшлісю, nіп :~лас бути уні

ка .. lьпим та нести n.:Jacнe с:\1ис .. 1оnе паnаптажепня. 
ПосJІі;юнністn та іt-:рархічністn 11риншн1ін ІІШІснює ннутріІІІнnо-ор

І·ані3аніі1ниі1 устріі1 Са\ЮЇ СИСТе\ІИ. На~ІННіСТh 3аІ-ШІhНИХ, 6а:ЮНИХ 110-
.:-JОЖеНЬ, в.:гшсне, <:ІJІЯ сам:их принuипів, та віцповіцність кожного з них, 

шо створює мож.1ивість упорядкувати ca:v~i засаци в першу чергу. Хоча 

Кучинська О. П. [4,с. 107] заперечує наявність ієрархічності ПІ:\'І, що 

припuипи ріnні :ш юридичшн1 :шачешІЯ:\f та n такому nипадку nіцбу
nа.:Jося б пригнічення значення олшх іпши:\ш, проте :ют nnажаою, що 
ІІflИІІІІИІІа\11 ІІритамаІІІІа ІІе су6орЛ1ІІШІіі1ІІа ісрархі~І, а саме І·енеП1ЧІІа 

ісрархі~І (ІІОХОіLЖеІІІІИ (ЦІІОІ'О ІІрИІІІІИІІУ ІІііL іІІІІІОІ'О). 

На,:tіі1ІІ~1і1 І ІрИ ІІІ (И 11 - СІІраІІСJІ,.:І И ІН1і1; ТОі і, S.l Ю1і1 -шІ'ft.:ІІ,ІІОІНПІІаІІИ і1 та 
ІІриtін~ІТИtі суСІІі.ІhСТНО\11, :натниі·і 3а;LОНО.ІhНИТИ суСІІіJІhНИі1 та осоGис

тісниtі інтерес. 

Враховуючи динюtіку розвитку суспі:Jьних відносин, невіц'є:мні 

процеси прогресу, принuипи в ра:мках систе:\ш, повинні ацаптуватися 

цо сучасних потреб. шоб уникати їх застаріnаппя та пецопушення па
буття цек.:Jаратишюго характеру. 

Як зазпача.:Jося nише, систе:\tа мас сnою nпутрішшо структуру, еле
менти s.Ікої юаt-:м(щіютn \1іж соGою, тоGто ні;t6унаt-:тnоІ ннутріІІІЮІ юа

є\ю;tіs.І ІІрИНІ(ИІІін VІіж НИ\1И. І. Л. БссІш .. Іnко нка3ує на 2 критерії такої 
взає:моції: завдання кри:міна.:Jьного проuесу та тип проuесу Перший 

критерій він пояснює так: «Якшо вихоцити з того, шо принципи - ви

хідні, основні положення процесу, то ui.riKO:\f очевидно, шо ui в.:Jасти
nості с характерІІИ:\Ш не ті.:Jьки .а .. 1я nсісї систе:\ш, а й для кожного П 
с:к..lацпика - пршшипу. Тільки система пршщипіn :иоже гараптуnати 

:tосs.ІІ'нсннs.І кінІ(еної мсти криVІіншІnноІ·о ІІрОІІ.ссу>) ~5, с. 32j. Ли111е J(О
триманни усіt-:ї сукуІІності ІІрИНІLИІІін. а не їх частини, VІожс :шGе3ІІе

•шти реа .. 1ізацію постав .. 1ених завцань, визначених Кри:\'rіна .. 1ьним про
цесуальни:v~ кодексом України . .Цруптй критерій в:изначає побу.аову усіх 
ста.аій процесу, фop:vt: суцоч:инства, обумов.:Jюючи права та обов'язки 
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<.:уf>'єктін НаіІіJІСЮ1Х ІLІа:ІНИМИ ІІОННОНЮКеНН}ІVІИ, КІННаЧаЮЧИ ЇХ \1іСІІе 

І ІрИ 33СТосунаНН1 НОр\1 11р01 (eC)'aJI hНОП) 33КОНОіШНСТНа. 

Винчаючи та анш1і3уючи систему, наж .. ІИНИ\1 3ан;(анниVІ }ІН.·І}ІЄТhС}І 

.zюсліJження взаємозв'язку :\tіж е .. 1е:ментюш сююї систе:\ш принципів. 
Системний зв'язок - це комп.:Jексне поняття, зу:\юв .. lене існуванням 
..::rекі:Jькох структур, за ..::rопо:могою яких :иожпа описати особ.:Jrшості 
будь-якої системи, n пнtу числі і систе:ии принципів апе .. 1яційпого про
nа..::rжеппя. Тюхтип В. С. до таких структур nідносить: статичну. дипа:иіч
ну, кінематичну, функІ~іона .. Іnну та І'енстичну lб,с. 30]. 
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аС~ІС"ІеН"І кафе1 1р~1 Кр~І\ІіН<LІhНОІ·о IIJXJІLecy 

ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО 

ІІРОВNlЖЮІІІЯ У СИСТЮ\.11 КРИМІІІЛJІЬІІО

ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ 

В Україні па копституційпо:иу ріnні пай:nищою соuіа..lьІюю цінністю 

H~HH<lKПhC}I ;ІКЧИНа, ЇЇ ЖИТІ'}І і :цорон\1, ЧССТh і І"і,Т(НіСТh. HCJ(OTOpKaH

HiCTh і Gс3ІІска. А І'О~ІОННИ\І обон·и:жом .іІсржани є утнср,т(ЖСНН}І і :шGс3-

печення прав і свобоц .1юдини [21. 
Відо:\'ІО, що значне :\'Іісце сере.а правових гарантій забезпечення кон

ст:итуційних прав і свобо.а особ:и посідають кри:\1іна.1ьно-процесуа .. 1ьні 
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