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аспірант кафедри крш.tіна.-тьноrо процесу 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

OJ·Lю1\1 і:1 наtінаЖJІиніІІІИХ шпань у 11ракпн~і )·юсу;юІ-юю роя:JІіJ·Lу

вання і судового провадження є суттєве розширення функuії суду щоцо 

контро .. 1ю за цотриманням прав і свобо.J: сторін кримінального про ва

цження. Новаuією нового КПК України, є також запровадження інсти

туту с .. 1ідчого судді, як особи, яка спеuіа .. 1ьпо упошюnажусться па 3.Jій
спеппя коптро .. 1ю пі.J час .aocyдonoro розс .. 1ідуnаппя. 

Ві,т(Іюні.іLНО J(O <:т. 132 КПК України, І Іраноною ІІі.іtстшюю 3астосунан

н~І 3<lXO;liH 336С:1ІІСЧСННИ І<рИ\Ііна;ІhНОІ'О ІІрона;[ЖСНЮІ t-: ухнаJІ<l СJІі,Т[ЧОІ'О 

су.аді або C)',;J)~ за БИНЯТКО:\1 в:ипа.аків, пере.абачеН:ИХ КПК r 1]. 
Са:\1 захі.а забезпечення кр:и:\'Іінального прова.аження- нова за на

звою процесуальна категорія, але за з:\1істом це ана.1ог захо.ау кри:\'Іі

пально-проuесуа.lьІюго при~tусу - проuесуа.1ьпої категорії, яка бу.1а 

nідо~1а у кри~tіна.lьІю-процесуа.lьпо~tу законо.ааnспзі .JO прийняття 
КПК2012року . 

. Іl.ос;ІЇ,Т(ЖСНН}ІІ\1 ІІИТ3ННИ J<lX(HЇH :ш6СJІІСЧСНН}І І<рИ\іІіна;ІhНОІ'О ІІрО

ШІіLЖСІІШІ :ші1v1а;н1с1, такі науковr(і, ик К). П. АJrснін, І. В. Г:новюк. 

О. м. Гумін,.Гf. М.,Ло6ойко, В. О., ПоІІС.ІЮІІІКО,О. r Ши.ю,О. К). Ха6;ю 
та ін. 

3ахо.Jи за бе :шечеппя кри~·rіна.1ьпого проваджепня застосоnлоться 
з :\'Іетою .аосягнення .аієвості кри~tіна.1ьного провадження (ч. 1 ст. 131 
КПК України), тобто законодавець nиді11ш .1ише одну ол1аку, яка їх 

характеризус . .З uього приnо.ау шпшкшоть різні точки зору що.Jо ото
тожнепня зaxo.Jin забе-:шечепня криміпального проnадження з захо.Jа

м и кри міна .. r hНОП) rrpor (ссушr nнor·o rrpи \!І ус у. Harrpи І<JІ<liL, В. Рожнона, 

;l. Сшнщnки і1, Л. У;(ШІОІШ, О. Xa(iro н сноїх rrpar (}ІХ стнср;Lжуютn, rr~o :ш
ходи забезпечення криміна.1ьного прова.Jження пов'язані із застосуван

ням криміна.1ьного процесуального при~tусу. Саме при~tус є запорукою 

того, що застосування захо.аів забезпечення кри~tіна.1ьного проваджен

ня досягне мети, визпаченої у ч. 1 ст. 131 КПК, дісnості (ефектишюсті) 
проnа~жеппя [3]. 

БіJІhІІrістn J<ІХ(Щін 3аGс:1rrсчснни кри\іІіна;Іnноrп rrронаіLЖСНН}І rrсрс,т(

Gачакпn ти\іІчасонс оG\іІсжснюІ 11ран та cнoGoiL особи, нііLІrоні)·Lно :ш

ходи яв.1яються як ТИ:\1И, шо забезпечують кри:\1іна.1ьне прова.Jження, 

так і захода:\1и, шо застосовують кримінальний процесуальний примус. 

Розr.1янемо, напри:к..1а.J, арешт :\'rайна (ч. 1 ст. 170 КПК)- ue тимча
соnе позбавлення осіб ~юж.тпшості nі.ачужуnати, розпоряджатися чи nи

користоnуnати їх ~1айІю до скасуnапня цього рішення. Таюн1 чшю~t, 
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~ШСТО<:унаНН~І ареІІІТУ маЙна СІІ]1ИМОІШНО Оі[НОЧаСНО, і на :ш6е3ІІСЧСНН!-І 

криміншІhНОІ'О ІІрона;~женн~І, і на тимчасоне оGмежснн~І І Іран і сноG(щ 

олноІ'О :1 учасникін ІІрона;rжснни. Проте, 3НернеVІОСh, наІІ]1ИКJШіl. ;ro та
ких захо;:rів як судовий виклик, виклик слі;:rчим чи прокуроро:м, а також 

тимчасовий доступ ;:ro ре~rей і документів, застосування цих заходів не 
поn'язапі з тимчасовим обмеженням праn і сnобод учасників криміпал,

пих процесуальних праnоnі;:rпосин. а лrше призводить до виникнення 

пеnпих процесуальних обоn'язкіn n учаспикіn цих праnоnі;:rпосин, і то :му 
3а CHOt-:10 суттю ЇХ МОЖНа НИ3НаТИ _ІІИІІІС :ШХО,!ЩМИ :ш6е3ІІеЧеНН~І К]1ИV1і
НШІhНОІ\) ІІрОНа}(ЖСННИ, І не С_ІІІі[ НЩНОСИТИ )[О 3aXO.it1H 1<]1И\11НаJІhНОІ'О 

процесуального примусу. Тобто з :моменту отр:имання виклrку (судо

вого або ви:к.1ику, оформленого слідчим ч:и прокурором), виникає про

цесуальний обов'язок з'явитися у зазначений час та вказане місце ;:ro 
слі;:rчого, прокурора чи cy.J:)~ Ти:мчасоnий доступ ;:ro речей і докумептіn 

ч. 1 ст. 165 КПК України передбачас, що особа, яка зазначена n ухnалі 
С.ІІііlЧОІ\) CYl\l(i, CYiLY IIIJO ТИМЧаСОНИЙ ,І~ОСТУІІ }(О речеЙ і ,І~ОІ<У\1СНТіН !-ІК НО

жщі;ІеІ[h речей aGo ,J~окументін, :юGон'!-І:шна на;шти тимчасоний )(остуІІ 
;:ro зазначених в ухва.1і речей і документів особі, зазначеній у ві;:rповідній 
ухвалі слідчого судді, суду [2]. Отже, застосування цих заходів породжує 
лrше відпові;:rний процесуальний обов'язок і не тягне за собою ніяких 

обмежень майпаnого та :морального характеи~ 

По змісту заходіn забезпечення криміпального проnаджешш КПК 
вк.Іючас також :>аІюGіжні :>ахо}~И. Тут :шхо;rи :шGе:>ІІечсншІ криміна"ІІ,

ІЮІ'О ІІJЮШЩЖСІІІІ!-1 С :JаПt.ІІІ,НС 11011!-ІТПІ, а :JаІЮGіжІІі :>аХО}(И ИК ЧаСТИНа 

ш,ою Jаt·а~ІІ,ІЮІ'О rюшr·r·пr. Тому }~оtt.і~ІІ,нішс на-шати }(ану катеюрію :ш

ІюGіжниVІи 3аХОіШМИ 3абе3ІІеЧеННИ криміна;ІhНОІ'О ІІрона;~жеНН~І, так ИК 

3а1106іжні 3аХОі[И не MaiOTh І ІрИМОГО НІІJІИНУ на І<рИVІіНШІhНе ІІрона;~жен

НЯ з метою його забезпечення, а опосередкований, через створення 

певних умов, тоді ко.1и заходи забезпечення кримінального проваджен

ня мають безпосередній nп.1иn. 
Якщо .застосування зaxo;:rin забезпечення кри1tіпа.1ьrюго проnаджен

ня спрямоване па ;:rосягпепня дісrюсті (ефектишюсті) проnаджеrшя, то 

чому Jаконо;шнсІІh не НК.ІІючин у Ро:міл 11 такі 3аХ(ЩИ !-Ік: 3ахо,J~и ;ш ІІО
рунІникін ІІЩ1!-ІJ\І<У су;(оНОІ'О :шсіланни (ст. 330 КПУ); І Іримусоні 3аХОJ(І1 

виховного характеру ;:ro неповно.1ітніх, які не ;:rосяглr вікукри:мінальної 
відпові;:rа"1ьності (ст. 499 КПУ); примусові заходи медІгІНого характеру 
(психіатрична експертиза) (ст. 509 КПУ). 

Отже, законо;:rаnеuь у Роз;:rіл 11 КПК України, який :мас па :шу <<Заходи 
за безпечепня кри1Ііпа.1ьного проnаджешrя•> хоч і nизпачиn nиключrшй 
ІІереmІ< JaXOillH, aJIC 33JІИІІІИН 3а межами ІІО"ІОЖеНh І(hОП) ро:щІ"ІУ ІНІІІІ 
3аХОNІ, ИКІ теж HCCY'I'h 0}\НУ І ту Ж са_\1У МСТУ, СІІр~ІМОНану на )[ОС!-ІІ'НСНН!-1 

;:rієвості кри:мінального провадження. 

Варто ві;:rзначити, що ефективністю застосування захо;:rів забезпе

чення кри:мінально провадження є не покарання особ:и чи захист прав 
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учасникін кри\1іна .. 1ьною ІІрона;tжснюІ, а бс3Іюссрс;(нt-: :шбс3ІІсчснн~І 
ІІрОІІСJ\УРИ ІІрИ'І'~ІІ'НСН Н~І особи іЮ КрИМі HaJI І:. НОЇ ні;LІІОНіJ(ШІ ЬНОСТі, TOJ(i 
кш1и крИ\1іна .. Іьниі1ІІр(ч~ссуа;Іьниtі І Іримус ІІсрс;tбачаt-: 110каранн~І осіб, 

які порушують норми закону, виконання підозрюваним, обвинуваче

ним проuесуа.:Jьних обов'язків (запобіжні заходи), тягне за собою об

:межеппя :иайпоnого та :мора .. 1ьпого характеру. 

('nucmc використаних (};ж:ерел 

1. Крtшіна.1ьннй нроuесуа..1ьний кодекс України/ /Верховна Pu,Ju України; 
Ко,:текс України, Закон, Ко,:текс ніл: 13.04.2012 N<1 4651- VI. С. 65 

1. Кри_,tіна.lьннй нроцесуа.1ьний кодекс України: нuуково-нрuкти•1ннй ко-

\·rентар І ні;-Ід ре.:т, С. В. Кіна.-тон, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко. Х.: 
Одіссей, 2013.- С.226-131 

3. Крюfіпа.::rьпий пропес (текст): пілручпик І за заг. рсц. В. В. Коnажпка, 

Л. Д. Удшювої. J:. П. Писм-1еннот. - К.: <<Uентр у•1бової .lітератури••, 

2013.- с. 164. 

БОЙКО І. І. 

ІІшІЇОН<LІ hН~Ій уні нерсІ-пет ,,о_.,есhК<І юрІ-І .. \І1чна ака .. \е\ІЇЯ>>, 
аспірюrт кафсцрІr крІшіпа:тwюrо процесу 

ІІРЛВОВІ ОСІІОВИ ВИКОРИСТ'\ІІІІЯ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ 

В ЕКСТРNJ.ИЦІЙІЮМУ llPOBNJ.ЖElllll 

Кримінш1nнс ІІрОІ(ссуа;Іnнс :шкон(щанстно України, нрсІ-)СІюнанІІІИ 

пропедуру здійснення міжнаро_цного співробітництва у кри:\tіна .. lьному 
прова_цженні в ці.:Jому та пропес видачі зокрема, визначив і мож.:Jивість 

та допусти:иість ·:шстосуnаппя проuесуа.:JьІюго при:иусу. 

Ви_цача особи (екстра_циuія) шппачасться КПК України як nидача 

особи _цержаnі, ко:\шетептпи:ми оргапа:\ш якої uя особа розшукусться 

j[.;ІИ ІІрИПІІ"НСНЮІ іЮ КрИVІіна;ІhНОЇ НіJ(ІІОНііШ.·ІЬНОСТі або J(ШІ НИКОНаНН~І 

нироку (11. 2 ч.І ст. 541 КПК). Нсобхі)·tно 3а3начити, і 11с ІІіl('І'риVІуєтnс~І 

науковцями і законо_цавuем, видача- це не о_цноактна _ція r 1, с. 1201, а 
певний проuес, процедура, яка має в.:Jасну специфічну мету- за безпе

чепня реалі:шuії .аогоnірпих зобоn'язапь шо .ао nи.аачі особи, яка nчипи .. 1а 
l.lОЧИІІ па території і1ю3е:мпої .ае ржа nи при pea.:Ji3auiї якої, як праnи .. 1о, 
nипикас пеобхі.апість його за бе шечеппя 3а .аопо:\югою nизпачепих n за
коні 3<J.Х(Щін. ~Ікі \Іатимутnхарактср ІІрИ\Іусоних . .Законо;щнІІ.см сnопщні 
НС НИКОрИСТОНУЕТhС~І ІІОН~ІТПІ «:ШХО.іШ КрИVІlНШІhНОІ"О ІІрОІ(ССуа;ІhНОІ'О 

примусу)>. 'Звернення до науки кр:и:\'Ііна .. 1ьного процесуального права 
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