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²ÑÒÎÐ²ß ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÃÎ ÑÓÄÎ×ÈÍÑÒÂÀ 
Â²Ä ÐÎÇØÓÊÎÂÎÃÎ ÄÎ ÇÌÀÃÀËÜÍÎÃÎ

На підставі історичного розгляду загаль-
них положень побудови кримінального процесу 
країн Європи та Великої Британії, які скла-
лися у двох протилежних правових системах 
надані юридичні конструкції щодо визначення 
загальних та спеціальних теорій криміналь-
ного права та процесу. Визначені прогалини 
юридичних елементів у нормах матеріального 
та процесуального права, що пройшли шлях від 
феодального до сучасного розвитку процесу. На-
укова новизна статті полягає в тому, що під 
час комплексного дослідження теоретичних 
положень історичного розвитку кримінально-
го процесу розроблені окремі теоретичні поло-
ження структури кримінального проваджен-
ня, процесуальний механізм проведенням 
процесуальних, судових дій у разі встановлен-
ня обставин кримінального правопорушення, 
злочину. Встановлено, що основним завдання 
кримінального провадження залишається 
його швидке, повне, неупереджене проведення 
досудового розслідування, з метою судового роз-
гляду, щоб кожний, хто вчинив кримінальне 
правопорушення, злочин, був притягнутий до 
відповідальності в міру вини, до кожного учас-
ника повинна бути застосована процесуальна 
процедура.
Теоретичні положення статті грун-

туються на наукових позиціях вчених, їх 
монографічних публікаціях, які постійно, 
по-новому, визначають окремі теоретичні 
положення та сьогодні є пластом для удоско-
налення кримінального процесу. Практичне 
значення статті може бути встановлено для 
користування органів кримінальної юстиції. 
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Актуальність статті
Історія кримінального судочинства 

може бути встановлена під час прийняття 
перших законів, які регламентують участь 
державних органів у разі вчинення кримі-
нального правопорушення, злочину, вста-
новлення істини, викриття винного. Пер-
ші теоретичні положення кримінального 
процесу прийняли практичне застосування 
у Римській імперії. З 509 року процес був 
встановлений як публічний, його проводи-
ли виборні судді, які вирішували на підста-
ві доказів, питання свідків, речових дока-
зів, визнання вини. Розшукових ознак про-
цесу не було, визнання вини під тиском від-
носно вільних громадян було заборонено, 
але застосування тиску, катування можливо 
було застосовувати тільки відносно рабів. 
Судді на підставі доказів визначали міру 
кримінальної відповідальності за вчине-
не кримінальне правопорушення, злочин. 
Вони писали свій вердикт, опускали його в 
глечик, а герольд, який був обвинуваченим 
у процесі, рахував голоси та визначав вину 
особи, яка була притягнута до відповідаль-
ності. 
Подальший розвиток судочинства пе-

рейшов до Франції та Німеччини. Новим 
правилом процесу було встановлено право 
на подачу позову, а саме: якщо злочинець 
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був застигнутий під час вчинення кримі-
нального правопорушення, злочину, то 
постраждала особа мала право його вбити, 
потім на три дні тіло було виставлено на 
огляд усім мешканцям міста. Після цього 
тіло вбитого повинно було надано до судді, 
який приймав рішення стосовно вбитого та 
потерпілого. Суддя, як правило обирався 
під час зборів усіх мешканців міста. Осно-
вою судового процесу було встановлення 
істини на підставі доказів, які включали до 
себе наступні елементи. По- перше, визна-
ння вини підозрюваним у вчинені кримі-
нального правопорушення, злочину. По- 
друге, фактичні докази, які встановлювали-
ся на основні присяги учасників процесу, 
показань свідків, а також поєдинком між 
учасниками судового розгляду. По- третє, 
суддя має повноваження щодо запропону-
вання катування за допомогою перевірки 
показань водою або вогнем. 
У цьому разі суд у Франції, Німеччині 

мав ознаки приватного, оскільки основа 
судового процесу полягала у встановленні 
права власності потерпілої сторони, а особа 
підозрюваного була визнана як відповідач 
за порушення цього права. Тільки потерпі-
ла сторона мала право на позов.
Розвиток судочинства почався з 1495 

року у Франції. До цього часу судовий про-
цес феодального укладу був усним. З цього 
часу став письмовим. Право на позов пе-
рейшло до короля та стало прерогативою 
держави. Досудове розслідування стало та-
ємним. Тиск на підозрюваного був заборо-
нений, але катування мав право застосува-
ти слідчий у разі відсутності інших доказів 
обвинувачення. Усі докази слідства допо-
відалися прокурором судді. Суддя розгля-
дав кримінальне провадження та приймав 
рішення щодо вини підозрюваного та про-
голошував вирок. 
Процес 14-18 століття став інквізицій-

ним та розшуковим. Однак розвиток на-
уки, філософії надав нові ракурси кримі-
нального процесу. З 1848 року в Європі 
кримінальний процес став гласним, до його 
складу був введений прокурор. Особливою 
рискою процесу став суд присяжних, які 
складали вердикт щодо вини підозрювано-
го. 

Визначаючи історичні аспекти розвитку 
кримінального процесу, можна встановити 
його позитивні елементи, які необхідно 
запропонувати для подальшого удоскона-
лення чинного кримінального процесу-
ального кодексу, надати подальші гарантії 
отримання доказів, самостійності слідчого, 
процесуального керівництва прокурора та 
незалежності судді, підкорення його тільки 
закону.

Мета статті включає до себе визначен-
ня структури кримінального проваджен-
ня, стадій, етапів, інститутів від розшуко-
вого до змагального. У порівняльному ас-
пекті законодавства Великобританії, США, 
Німеччини, Франції можна розглянути 
ґенезу його розвитку та встановити еле-
менти удосконалення структури, послідов-
ності стадій, етапів. Визначити теоретичні 
проблеми реалізації механізму правового 
регулювання процесуальних, слідчих, су-
дових дій. Проведений аналіз теоретич-
них положень кримінального процесу на-
дасть можливість визначити його прогали-
ни, протиріччя між теорією та практикою. 

Наукова новизна одержаних результа-
тів полягає в тому, що під час комплексного 
дослідження теоретичних положень істо-
ричного розвитку кримінального процесу 
необхідно розробити окремі теоретичні 
положення структури кримінального про-
вадження, процесуальний механізм прове-
дення процесуальних, слідчих, судових дій 
у разі встановлення обставин кримінально-
го правопорушення, злочину. Необхідно 
визначити, що завданням кримінального 
провадження залишається його швидке, 
повне, неупереджене проведення досудо-
вого розслідування, з метою судового роз-
гляду, щоб кожний, хто вчинив криміналь-
не правопорушення, злочин, був притяг-
нутий до відповідальності в міру вини, до 
кожного учасника повинна бути застосова-
на процесуальна процедура.
Теоретичні положення статті грунту-

ються на наукових позиціях учених, їх 
монографічних публікаціях, які постійно, 
по-новому, визначають окремі теоретичні 
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положення та сьогодні є пластом для удо-
сконалення кримінального процесу.
Теоретичні положення кримінально-

го процесу, у його порівняльному аспек-
ті з історичної точки зору, розглядалися 
низкою вчених, а саме Ю.П. Аленіним,-
М.С. Алексеєвим, С.А. Альпертом, М.І. Бажа-
новим, О.В. Бауліним, А.Я. Дубінський,  М.М. 
Гродзинским, Ю.М Грошевим, О.В. Каплі-
ною, В.В. Молдаван Т.М. Мірошниченко,-
М.М. Міхеєнко, В.Т. Нор, С.М. Стахів-
ським, В.М. Стратоновим, Л.Д. Удаловою, 
В.М. Хотинець, О.Г. Шило, В.П. Шибіко та 
ін. [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 13; 14; 15; 17; 19].
Ю.П. Аленін, В.В. Молдаван, А.В. Мол-

даван, Ю.М. Грошевой, Т.М. Мирошни-
ченко, В.М. Хотинець, О.В. Капліна,-
О.Г. Шило та ін., розглядаючи основи іс-
торичного розвитку процесу, зупинялися 
на розгляді англійського кримінального 
процесу. Вони надали тезу, що англійський 
процес є важливим тому, що він є доско-
нальним та виступає як класична сторона 
громадянської свободи. Європейське право 
є централізованим та деспотичним, коли 
англійське право засноване на практичній 
мудрості народу, який поважає закон та 
свободу кожного громадянина у суспіль-
стві. Людина має право рухатися без тиску, 
як рухається суспільство. Верховна влада 
належить народу та кожному громадянину. 
Кожна організація влади включає до себе 
елемент свободи та влади. Ці елементи ма-
ють гармонію, що полягає у забезпеченні 
захисту слабих від сильних. На підставі за-
кону норми права встановлені таким чи-
ном, що мають засоби захисту та механізм, 
який забезпечує виконання цієї норми пра-
ва [1; 2; 8; 10; 19].
М.І. Бажанов, Р. Дворкін, С.М. Стахів-

ський, В.М. Стратонов, Л.Д. Удалова та ін., 
аналізуючи елементи структури криміналь-
ного процесу, надавали висновок, що ді-
яльність суду включає всебе наступні ком-
поненти, зокрема, вину обвинуваченого у 
вчиненні кримінального правопорушення, 
злочину, встановлення вини на підставі 
доказів як обвинувальних, так виправдо-
вувальних; на підставі закону застосуван-
ня до обвинуваченого міри кримінального 
покарання, який відповідає тяжкості вчи-

нення злочину. У цьому разі, якщо перша 
дія не потребує спеціальних юридичних 
знань, оскільки суд, як правило, складаєть-
ся з суду присяжних, які оцінюють докази 
за внутрішнім переконанням та засадою 
справедливості. Суд надає тезу чи є вина 
чи її не має щодо обвинуваченого. Друга 
конструкція відповідає ознакам теорії та 
права щодо прийняття кримінального за-
кону, його трактовка та визначення норми 
права. У цьому разі юридичне значення та 
трактування закону може здійснювати тіль-
ки юрист, яким повинен бути суддя. Вста-
новлення суду присяжних може бути відо-
бражено як гарантія правосуддя, з одного 
боку, присяжні є представники народу, 
вони приймають рішення на підставі вну-
трішнього переконання. З другого боку, 
держава надає їм повноваження судді [4; 9; 
17; 18; 19 ].
Подальший історичний розвиток судо-

вого провадження включає в себе розподіл 
повноважень суду на судовий розгляд кри-
мінальної та цивільної справи окремою ка-
тегорією суддів.

Виклад загального матеріалу
Починаючи зі встановлення перших 

юридичних конструкцій судоустрію, суд 
став однією з гілок влади, спочатку коро-
лівської, потім державної, народної. Усі 
державні атрибути влади були зосеред-
жені в суді, суддя став не тільки представ-
ником державної влади, а її охоронцем та 
захисником. Необхідно зазначити, що для 
кожного виду державної побудови, який 
склався на тій чи іншій формації, структур-
на побудова суду включає в себе наступні 
аспекти, зокрема, суд стоїть вартовим зако-
ну, підкоряється тільки закону, який діє на 
часі, та державному устрою; уся діяльність 
суду обмежена нормою права та буквою за-
кону, вихід за рамки закону не допускаєть-
ся, зокрема, якщо закон неповний, то суд 
має право його доповнити, якщо закон не 
можна трактувати, то суд не має право його 
застосувати. Суд є органом, у якому пови-
нна бути встановлена істина. Суддя пови-
нен стояти між обвинуваченим та пред-
ставником суспільства. На підставі закону 
суддя повинен ухвалити справедливий ви-
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рок таким чином, що влада не повинна зне-
важатися, а складові елементи державного 
утворення не вчиняли насильства та тиску 
відносно свободи громадянина, людини та 
суспільства. Ретроспективний аналіз судо-
устрію та судового провадження Великої 
Британії свідчить, що ні в одній країні ці-
концептуальні положення не знайшли своє 
яскраве відображення. 
Кримінальне судове провадження 

включає до себе три основні юридичні кон-
струкції. Перша передбачає проведення 
досудового розслідування, встановлення 
підозрюваного, закріплення доказів, ви-
значення загальних положень обвинува-
чення. Друга включає судовий розгляд, 
перевірку всіх доказів досудового розслі-
дування, визначення вини обвинуваченого 
та її юридичну кримінальну кваліфікацію, 
Дотримання процедури судового розгля-
ду, забезпечення гарантій прав, обов’язків 
та свобод учасників кримінального прова-
дження. Прийняття справедливого судово-
го рішення. 
Вирок проголошується від імені дер-

жави, відкрито, гласно. Вирок може бути 
оскаржений до суду вищої інстанції. Третій 
елемент включає виконання вироку та його 
перевірку державними органами. 
Н. Крісті, Д.Маєрс, Є. А. Поздняков 

вважали, що засуджена особа повинна зна-
ти, що основа покарання є перевиховання 
[11; 12; 16]. 
Суд не має повноважень забезпечен-

ня припинення, попередження з боку пі-
дозрюваного (обвинуваченого, засуджено-
го) подальшого вчинення кримінального 
правопорушення, злочину.
Оскарження вироку у всіх Європей-

ських судах та Судах Америки, Японії має 
обмежений вигляд. Судоустрій судової вла-
ди побудовано таким чином, що має дві 
інстанції. Найбільш точне визначення су-
дової системи у її класичному вигляді є су-
дова система Великої Британії. Французь-
ка судова система є найбільш простою за 
параметрами її застосування та відповідає 
гарантіям кримінального процесу. Право-
ва система Німеччини побудована на під-
ставі Французького кримінального проце-
су. Учені визначили цю правову систему як 

романо-германську. У такому вигляді вона 
існує в теорії процесу з 1848 року. 
Основа судової системи є проведення 

судового розгляду за інстанціями. Біль-
шість кримінальних проваджень прохо-
дить тільки одну інстанцію. У цьому випад-
ку це пов’язано з тим, що гарантії судового 
провадження, які включають до себе за-
конність, рівність перед законом та судом, 
повага до людської гідності, презумпція 
невинуватості, гласність, публічність забез-
печують встановлення істини та прийняття 
справедливого вироку. 
Законодавство України встановило де-

кілька інстанцій. Перша інстанція судового 
провадження розглядає кримінальну спра-
ву за її основними положеннями, визначає 
вину обвинуваченого та складає і проголо-
шує вирок. Друга інстанція заснована на 
судовому перегляді вироку суду першої 
інстанції колегією суддів. Мова йде про 
провадження в суді апеляційної інстанції. 
Третя юридична конструкція судоустрію є 
касаційне провадження, судовою колегією 
суддів, яка перевіряє вирок суду першої ін-
станції, ухвалу суду апеляційної інстанції.-
У цьому разі касаційна інстанція встанови-
ла своє юридичне призначення як суд на-
глядової інстанції.
Кожне вчинене кримінальне правопо-

рушення, злочин має дві складові, а саме 
порушення правового порядку, встановле-
ного суспільством та порушення прав лю-
дини, застосування відносно неї методів, 
які зачіпають її здоров’я, психологічний та 
фізичний стан. Суспільство та держава по-
винні протистояти проти кожного кримі-
нального правопорушення. З одного боку 
суспільство та держава повинні застосувати 
кримінальний закон до особи, яка вчини-
ла кримінальне правопорушення, з іншого 
потерпіла сторона має право надати позив 
до підозрюваної особи, а держава прийняти 
цей позов та провести досудове проваджен-
ня, встановити докази вини та передати 
матеріали до суду. Якщо стороною приват-
ного позову є потерпілий, то публічний по-
зов може поєднуватися з приватним. Крім 
того, публічний позов може розглядатися 
тільки державними органами, які мають 
повноваження щодо проведення досудо-
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вого та судового провадження. Публічний 
позов покладається на органи юстиції, які 
мають спеціальні функції та діють в інтере-
сах суспільства, мають право надати повідо-
млення про підозру (обвинувачення) особі, 
яка вчинила кримінальне правопорушен-
ня, злочин. Суд має право проголосити ви-
рок та визнати обвинуваченого винним, на-
дати йому міру кримінального покарання.
Друга юридична конструкція судового 

провадження є процесуальна. Вона є пу-
блічною, гласною та прописаною і вста-
новленою процедурою судового розгляду 
кримінального провадження. У цьому разі 
виникають дві теоретичні проблеми. Суд-
дя, розглядаючи кримінальне проваджен-
ня, встановлюючи вину обвинуваченого, є 
незалежним від сторін процесу, але він є 
обвинувачем, оскільки повинен бути впев-
неним, що злочинець вчинив кримінальне 
правопорушення, злочин та за результа-
тами судового розгляду скласти і прого-
лосити вирок, у якому за кримінальним 
законом встановити міру кримінального 
покарання. Друга проблема включає до 
себе, що суддя є посередником між дер-
жавою, державним обвинувачем, проку-
рором, особою, яка визнана потерпілою 
та обвинуваченим. Він повинен неуперед-
жено, об’єктивно, повно, із застосуванням 
презумпції невинуватості встановити об-
ставини кримінального правопорушення, 
злочину та прийняти справедливе судове 
рішення. У цьому разі необхідно зверну-
ти увагу на систему судових гарантій, які 
включають систему суспільної безпеки та 
свободу людини і громадянина. За Фран-
цузьким кримінальним процесуальним за-
коном ця система знайшла своє виражен-
ня тільки на стадії судового розгляду.
Кримінальне процесуальне законо-

давство всіх країн встановило обов’язкову 
участь у процесі прокурора. Він є обвину-
вачем на стадії судового розгляду, підтри-
мує обвинувачення, бере участь у судових 
дебатах, пропонує суду міру кримінального 
покарання за вчинений злочин. Забезпечує 
гарантії участі учасників процесу та можли-
вість надання показань щодо встановлення 
істини у кримінальному провадженню. 

Прокурор на стадії досудового розслі-
дування є зацікавленим державним пред-
ставником, який підтримує публічний по-
зов. Він має право брати участь у проведе-
ні слідчих (розшукових) діях, забезпечити 
прокурорський нагляд у формі процесуаль-
ного керівництва, надати вказівки та дору-
чення у разі необхідності проведення слід-
чих (розшукових) дій. 
В. Т. Нор писав, що під час судового 

розгляду прокурор контролює процедуру 
проведення судових дій та після проголо-
шення вироку має право його оскаржити 
до суду вищої юридичної інстанції [15]. 
У цьому разі держава встановили тезу, 

згідно з якої вона не втручається в судо-
вий розгляд, не дає можливості втручати-
ся іншим учасникам державного управлін-
ня, партіям, адміністраціям та ін. Функцію 
контролю за проведенням судового розгля-
ду здійснює прокурор. 
Особливості судового розгляду перед-

бачають участь адвоката (захисника), який 
є гарантією забезпечення обвинуваченому 
права на справедливий вирок. Аналіз про-
цесуальної діяльності адвоката свідчить, що 
його права мають широке коло обов’язків 
по захисту в Європейських країнах рома-
но – германської правової сім’ї. Адвокат 
має права, обов’язки по захисту та забез-
печує всі встановлені законом гарантії. Він 
роз’яснює обвинуваченому право давати 
показання, участі в допиті учасників про-
цесу, виступати у судових дебатах, поясню-
вати свою позиціюв в останньому слові.
Система адвокатів в англосаксонській 

правовій системі є складною. На пер-
шій стадії процесу бере участь адвокат 
(attorney). У вищих судах приймає участь 
адвокат (counsel). Різниця між цими юрис-
тами полягає в освіті та статусі.
Чинне українське законодавство вста-

новило систему захисту на підставі рома-
но – германської правової системи. Адво-
кат не тільки захищає обвинуваченого, він 
має право надати докази відсутності вини, 
він збирає докази шляхом отримання по-
яснень від свідків, які повинні бути допи-
тані в судовому засіданні. Особливої уваги 
потребує надання адвокатом скарг, кло-
потань. Він оскаржує дії або бездіяльність 
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слідчого, прокурора. Має право на відвід 
судді та оскарження вироку. 

Висновок надає підстави для визначен-
ня охарактеризованих структурних ознак 
та функціональних елементів судової діяль-
ності Європейських країн та процесуаль-
них конструкцій англосаксонської правової 
системи. 
Основа кримінального процесу ан-

глосаксонської та романо-германської 
правової системи є функціональна, про-
цесуальна та процедурна діяльність, яка 
встановлена протягом історичного періо-
ду в країнах Європи та Великої Британії. 
Важливу роль у цій юридичній конструк-
ції віднесено до суду, який здійснює судо-
вий розгляд кримінального провадження, 
є посередником між державою, суспіль-
ством, потерпілої сторони та підозрюва-
ним, обвинуваченим на стадіях процесу. 
Проаналізовані гарантії участі сторін у 
кримінальному процесі вказують на осно-
вні елементи встановлення істини, участі 
сторони обвинувачення та захисту під час 
виконання завдань щодо встановлення об-
ставин кримінального правопорушення та 
особи, яка його вчинила. Визначені прога-
лини кримінального процесу та надані по-
ложення щодо подальшого удосконалення 
чинного кримінального процесуального 
законодавства.
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THE HISTORY OF CRIMINAL JUS-

TICE FROM INVESTIGATIVE TO THE 
COMPETITIVE

Based on a historical review of the general 
provisions of the construction of the criminal 
process of the countries of Europe and Great 
Britain, which have developed in two opposite 
legal systems, legal constructions regarding 
the defi nition of general and special theories 
of criminal law and process are provided. De-
termination of gaps in legal elements in the 
norms of material and procedural law, which 

have passed the way from feudal to modern 
development of the process. The scientifi c 
novelty of the article lies in the fact that dur-
ing the comprehensive study of the theoreti-
cal provisions of the historical development 
of the criminal process, separate theoretical 
provisions of the structure of criminal pro-
ceedings, the procedural mechanism of con-
ducting procedural and judicial actions in the 
event of establishing the circumstances of a 
criminal offense, crime were developed. It has 
been established that the main task of criminal 
proceedings remains its quick, complete, im-
partial pre-trial investigation, with the aim of 
a trial, so that everyone who has committed a 
criminal offense, the crime is brought to jus-
tice to the extent of guilt, a procedural proce-
dure must be applied to each participant.

The theoretical positions of the article are 
based on the scientifi c positions of scientists, 
their monographic publications, which con-
stantly, in a new way, defi ne individual theo-
retical positions and today are a layer for im-
proving the criminal process. The practical 
meaning of the article can be established for 
the use of criminal justice bodies.

Key words: right, law, lawsuit, legal system, 
guarantees, criminal offense, crime, criminal 
justice authorities, judge, prosecutor, lawyer.


