
<.: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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JJAXOJJIOK О. С. 

HaцiOII<Llьrпllt упіверсrпет «Одеська юрrLJ.Ичпа акаде:мія>>, 

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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3<Н:о6и і СІІО<.:ОGИ, О<.:КіЛhКИ rri;~ час КрИМіНаЛhНОГО СУJ(ОЧИНLТНа нсрі,!~КО 

ки ни ка є нсо6хі;~ні<.:тh суттєноІ'О оGVІеженни І'арантонаних Конституr(ією 

rrpaн та cкoGo;r осо6и. 

У науковій .. 1ітературі не існує єдиної думки щодо поняття гарантій 
та їх видів. ІЗидіТІяється декі .. 1ька пі;:rстав класифікації гарантій. ІЗонІт 
поділяються Ja призпачепням па гарантії реалізації та гарантії охоропи 
прав і сnобод лю;:rшш й громадянина. 

Гарантії у nиг .. 1я;:rі Jacoбin і способів забеJпечеrшя та охоропи коп

сппуr(і~іних rrpaн і LHOG(Щ CTKOJJIOIOThL~I не КОЖНИ\1 ІГОМаNІНИНОМ, а 

су<.:ІІ1.1Іhстком, лсржаною, кшrсктиком 1 кикористокуютnс~І ними J(.ІІ}І 

перетворення зазначених прав і свобод у життя. Іншими с .. 1ова:ми, під 
гарантіями розуУІіються умови та засоби, при наявності та за ;:rопо:мо

гою яких "Забезпечуються фактична реаліJація та всебічна охоропа прав 

і сnобод всіх і кожної .. 1юдипи окремо. 
Криміпальпо-проuесуальпи:м закопо:vt передбачені такі захо;:rи 

3а6СJІІСЧС Н Н~І КрИМіНШІ hHO-llpOllCCYaJJ hHOI'O ІІJJОН<:ЩЖСН Н}І: НИК_ІІ ИК 

CJI\i[Ч~IVI, IIJJOK)IJJOJJOM, су}(ОКИt1 КИКJІИК 1 IIJJИHI}l. нак .. rа;[СНН~І ІГОІІІО
ВОГО стягнення, тимчасове об:vtеження у користуванні спеuіальним 

право:vt, ві;:rсторонення від поса;:rи, ти:vtчасовий ;:rоступ до речей і 

;:rокументів, ти:vtчасове ви .. 1учення майна, арешт майна, затри:vtання 
особи, а також запобіжні заходи, які законодавець виділяс в окрему 

r .. 1any. 
Я ІЮJ(і .. rию J(y_vrкy П. М. РаGіrювича, шо :>)щлrісл, -3a;rorю .. rr,шrти ІІО

трсGи та іrпсрсси JJю;rиrІи мас Gути crrpaвc;r .. rиrю :JGшraJtC(1BatJ()lO :J _vrож
;rикостими :1а;юкшrснни rroтpcG ін,т~икі,т(ік, iнrrrиx суG't:ктін соr(іуму, сус

rrілhстна юаr'шІі. Іlосиr'ненни такоr'о Gал1нсу Uнроrrсйсhки~-і су;~ 3 rrpaн 

;rюлини ннажає оснонною мстою, rrок;rиканниVІ усnого коннснці~-іноІ'О 

механіз:vtу правозахисну, оскіТІьки для всієї Конвенції (Конвенція про 

захист прав .. 1юдини і основоположних свобод) в .. 1астивим є пошук 
справедливого ба .. 1апсу 11іж rшмога1ш забезпечити Jагальпі інтереси 
суспіТІьстnа і Jахистити основоположні пра nа лю;:rшш [ 4]. 

Роллядаючи питання щодо праnомірпості об:\-tежеппя права па 
сноG(щу ~~ осо6исту нс;юторканністn у контексті rro;roжcнn Коннснції, 

О. Е. Гушrєка нка:1у~с:, 1110 ні;~стуrr кіл rrpaнa на сноG(щу і--і особисту НСJ(О

торканність мож.1ивий лише у виняткових випадках, коли існує справ

жній публі'ІНИЙ інтерес, який є вагомішим, ніж принцип поваги до сво
боди шодшш, rrезnажаючи rra преJумпuію rrenшrynaтocтi [ 1]. 

Усі криміпально-процесуальні гарантії nзасмопоn'я:шпі між собою, 

утворюють сдипу. перозриnпу цілісність. 
Як оснонні r·арантії нсоGхі;(но к1щі .. r ити настуrrні: 
І. Проr(ссушrnні норми та 3aкpirr .. rcнi к них І Ірака й оGок\r~жи учас

ників криміна .. 1ьного прова;:rження. Гарантії прав та законних інтер
есів осіб, які вступають в криміна .. 1ьно-процесуальні правовідноси
ни з органами, шо з;:rійснюють провадження по справі, реалізуються 
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:шконом rrrJrиxovr на,т(іJrснн~r осоGи суG'єктинниvrи rrранами та стнорсн

н~r ум он, vrож;rиностсй ;І,Jrи їх 3іtіі1снснн~r н конкретних rrpor(ccya.rьниx 

ситуаr(І~rх. 

2. Принципи (заса;:rи) кримінального провадження, що закріплені 
в правових нор:v1ах. ІЗизначення принципів су;:rочинства, що закріпле

піn праnопих пор11ах серед осrюшшх гарантій кри11інальпого процесу 

с також цL1ком nипраnдюrим, оскіТІьки, будучи осrrошшми праrюnими 
і;:rеями, вихідними положеннями, саме nопи n конкретних ситуаціях 
нистуrrають ~rк r·арантії rrpaн та jаконних інтсрссін осоGи. 

3. Криvrіна;rьно-rrроr(ссушrьну фор\>1у. Важ.rиною rrроцссуальною r·а
рантією постає також кримінально-проuесуа.1ьна форУІа, під якою ро

зуміється «сукупність проuесуальних уУІов прова;:rження по криміналь

ній спраnі n uілому і кожної с.1і;:rчої або судоnої ;:rії» [3]. 
4. Дія.1ьпість учасппкіn крпУІіпального проnа;:rжеппя. Включення 

до числа оспошшх гарантій криУІіпа.1ьrюго процесу діяльності учаспи
кін кри\>1іна;rьноr·о су,1~очинстна ::;;шєтьоr також нс.ІtЬ\>1И оGумонлсним, 

OCK\JlhKИ ТаКІ ІJІ)(Ч!ССуа.ІЬНІ r·арантіЇ, ИК НОр_\>1И 1 llpИHI(ИllИ, <ЩНИМ СНО
ЇМ існуванням не в з:v1озі забезпечити реальне здійснення прав і свобод 

особи в кр:имінальному судочинстві. 

5. С:истеУІу перевірки обгрунтованості прийнятих рішень, сІтстеУІу 
коптрола законпості процесуальних дій. ОскіТІьки кримінальний про
цес, як і інший nид лю;:rської ;:rіяльпості, пес доскопалиУІ і, n принципі, 
}(Oltycкac _\>10ЖJJИBICTJ, JJOMИ.IOK. 

6. Систему :шхО}~ів :шGcJrrcчcrrrrи кpимirrшrr,rror-o rrporщІ~жcrrІІ}t, rrро
r~ссуальні санкrrії [5]. У rrраноній J(Сржані існують оGvrсжсннн rrpaн осо
Gистості, rr~o ;~иктуютьси rrуGлічними інтсрссаvrи. 

7. Процссусиьні строки. Проrrссуа;rьні строки нстаношrюютьс~r :ш
коно:м саме в інтересах біТІьш швидкого забезпечення прав та обов'язків 

уrrшсників криУІінального провадження. 

Отже, ;:r.1я досягнепня ціТІей та бездогаrшого rшрішеrшя заnдань 

кри1tіна.1ьrюго процесу необхідні ефекпшпі захо;:rи та засоби їх за бе 3-

печешrя. Роль таких методів покла;:rасться па пешrу систему гарантій, 

~rкі crrp~rrvrorшнi, :1 олноr·о Gоку, на J(Осиr·нснни цiJrci--i та інтсрссін rrpaнo

cy;r;(~r. а::; Інrrror·o- на охорону та 3ахист rrpaн та :шкон них ІнтсрссІн осо

би у кримінальному прова;:rженні. 
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LWЩАТСЬКИЙ В. В. 

ТТшtіон<LІhН~І й унінерситет <<0.-tеСhК<І юрІ11 L~Ічна ака.[е\ІЇЯ>>, 
асJ[стснт кафепри крІшіна;тьноrо проuссу 

РЕГУЛЯfИВНО-ПРАВОВИЙ ВПЛИВ СТРОКІВ 
У СТАдіІ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ 

Встанонтоючи, що ІІраносуіІЛ}І :цііkнюt:тhси ниІ<JІючно су;шми, 

український закошнавеuь виходить із того, шо правоштй статус су;:~у, 

його функції та суворо визначений порядок дія.1ьності створюють такі 

ІІСрСНаПІ Н :1а6С311С'ІСННЇ ІІраНИЛhНОІ"О 3Ш:тосунаННЯ ІІраНОtШХ НОр\1 і :1а

кріплеІІНЯ :шкошюсті в країні, які не ~юже ~-rспи жо;::ша фор~-rа державної 

.::rія..."Іьності. Прик..ТІадо~f цього с кри~fіна.1ьпий процес і його одна з оспо

ВІН1Х СТ<ЩЇtі- ІІрОШt;tЖСІ 11 Jj.j у cy;ti llCplllOЇ ЇІ lCT<11JilЇЇ. HcoGxi;tJ lЇC"J"J, ТОЧІІО

Л) та нрсшильшяо .JО.Jержаrшя строкіп кри~tіва~rьrюго нроuесуа~rьного 

Jакош.наnстnа при J.JійснешІі судового розг.1я..1у спрямовано па додер
жанн}І НСТаНОНJІСНИХ 3<J.KOHOVI ІІрОІІ.С<.:уа .. JhНИХ І"Щ1аНТіі1 Н<.:іХ уча<.:НИКіН 

криVІіна;ІhНОІ'О ІІрона;tжснюІ. Не нсобхі;tно іLІІ}І 3аGс:1ІІсчснюІ нссбіч

ного, повного й об'єктивного .аос.1і.аження обставин в кри~tіна.1ьно~tу 

провадженні, вияв .. 1ення причин і умов, шо сприяють вчиненню кри

мінальних правопорушень, постаноn .. 1ення JакошІого, обгрунтованого 
та вмотиnованого су.аоnого рішення. Іпши~ш с .. 1оnами, чим бі.1ьше суд 
і учасники судового розгляду звертати:иуться до фор:ии (тобто до вста

нон_.JсноІ'о 3аІ<ОНОМ 110p}1J.LI<Y CYJ(OHOI'O ро:1І"ШІ)(у), П1\1 \1СН ІІІС VІОЖ.·І И HiCTh 

Ж)ІІустити су;(ону ІІОМИ.-Іку та Gі_.JhІІІС І'арантіі1 J"І;Іи :шGс3ІІсчснюІ нико

нання завдань кри~tіна .. 1ьного суцочинства, що закріплені в ст. 2 КПК 
України [1, с. 163[. 

У ч. 1 ст. 318 КПК України зазначається, шо судовий розг .. 1я.а :v~ає бути 
проведепий і заnершений протяго~t ро3у~пюго строку. Слі.а зауважити, 

шо строки у кри~-rіпа .. 1ьно~-rу проuесі використовуються законо.аавuем 
}11< ОJ(ИН і3 нажс;ІіН НІІJІИНУ на суG'єктін І<рИVІіна;ІhНИХ ІІрОІ(ССУаJІhНИХ 

ІІраНОНl.іlНОСИН :1 VICTOIO НИКОН<ІНН}І3аН.іШНhСу;[ОЧИНСТНа та 3аХИСТУ І Іран 
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