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ÏÎÍßÒÒß ÒÀ ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ

Проблематика кримінальних процесуаль-
них відносин щодо делегування процесуальних 
повноважень предметом самостійного до-
слідження в доктрині кримінального процесу 
не була, що вказує на актуальність теми до-
слідження, її теоретичну та практичну зна-
чимість. Це зумовило постановку як мети 
статті визначення поняття кримінальних 
процесуальних відносин щодо делегування про-
цесуальних повноважень і розкриття їх струк-
тури з урахуванням видів цих правовідносин.
Розкрито зміст основних підходів до визна-

чення поняття кримінальних процесуальних 
відносин та їх структури. Вказано, що відпо-
відно до установленого в загальнотеоретичній 
юриспруденції підходу, у структурі правовідно-
син виокремлюють їх об’єкти, суб’єктів і зміст.
Охарактеризовано підходи вчених до визна-

чення об’єкта кримінальних процесуальних від-
носин і його поділу на види. Наведено авторське 
визначення поняття об’єкта кримінальних 
процесуальних відносин щодо делегування про-
цесуальних повноважень.
Виокремлено дві групи суб’єктів криміналь-

них процесуальних відносин щодо делегування 
процесуальних повноважень. Обґрунтовано, 
що суб’єктний склад конкретних правовідносин 
залежить від належності цих правовідносин 
до одного з їх видів – односторонніх або двосто-
ронніх. Доведено, що обов’язковою вимогою до 
суб’єктів кримінальних процесуальних відносин 
у цілому та правовідносин щодо делегування 
процесуальних повноважень зокрема, є їх кри-
мінальна процесуальна правосуб’єктність.
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Констатовано, що права й обов’язки 
суб’єктів правовідносин, які складають юри-
дичний зміст кримінальних процесуальних 
відносин щодо делегування процесуальних по-
вноважень, регламентовані КПК України. 
Встановлено, що фактичний зміст цих право-
відносин становлять конкретні дії їх учасни-
ків, спрямовані на реалізацію наданих їм прав і 
покладених на них обов’язків.
Доведено недоцільність виокремлення у 

структурі кримінальних процесуальних відно-
син, у тому числі й щодо делегування процесу-
альних повноважень, четвертого елемента – 
юридичних фактів. Вказано на доцільність їх 
дослідження в контексті розкриття механізму 
виникнення, зміни і припинення криміналь-
них процесуальних відносин.
За результатами дослідження констато-

вано доцільність визначення поняття кри-
мінальних процесуальних відносин щодо деле-
гування процесуальних повноважень з точки 
зору двох підходів: динамічного та статичного. 
Наведено авторські визначення цього понят-
тя відповідно до кожного з цих підходів.
Ключові слова: процесуальні повноважен-

ня, делегування процесуальних повноважень, 
кримінальні процесуальні відносини, об  ’єкт 
правовідносин, суб’єкт правовідносин, зміст 
правовідносин.

Постановка проблеми
Делегування процесуальних повнова-

жень у кримінальному провадженні за сво-
єю сутністю є процесом їх передачі від де-
легуючого суб’єкта відповідному учаснику 
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кримінального процесу або іншому уповно-
важеному суб’єкту, залученому до кримі-
нального провадження. Воно здійснюється 
з підстав та в порядку, визначених кримі-
нальним процесуальним законом, та як вид 
процесуальної діяльності отримує зовніш-
ній вияв у формі правовідносин. У зв’язку 
з цим дослідження змісту делегування про-
цесуальних повноважень і механізму його 
здійснення в ході кримінального прова-
дження є неможливим поза розкриттям по-
няття та структури  правовідносин, за допо-
могою яких воно знаходить своє практичне 
втілення.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

До розкриття поняття, системи і струк-
тури кримінальних процесуальних відносин 
і механізму їх реалізації в ході кримінально-
го провадження звертаються О.А. Банчук, 
Ю.М. Грошевий, А.В. Даниленко, Л.М. Ло-
бойко, А.В. Мурзановська, Р.І. Назаренко, 
М.А. Погорецький, О.В. Супрунова, А.Я. Хи-
тра та інші вітчизняні вчені. Водночас, про-
блематика правовідносин щодо делегуван-
ня процесуальних повноважень предметом 
самостійного дослідження в доктрині кри-
мінального процесу не була.

Метою статті є визначення поняття 
кримінальних процесуальних відносин 
щодо делегування процесуальних повнова-
жень і розкриття їх структури з урахуван-
ням видів цих правовідносин.

Виклад основного матеріалу
У доктрині кримінального процесу на 

сьогодні сформовано два основних підхо-
ди до розуміння кримінальних процесу-
альних відносин. Представники першого 
підходу під ними розуміють урегульовані 
кримінальними процесуальними нормами 
суспільні відносини, що складаються між 
учасниками кримінальної процесуальної 
діяльності, спрямовані на реалізацію їх 
процесуальних прав та виконання покла-
дених на них процесуальних обов’язків і 
виникають, розвиваються та припиняють-
ся у зв’язку із здійсненням кримінального 
провадження [1, с. 57; 2, c. 27; 3, с. 353; 4, с. 

34]. Прихильники другого підходу розгля-
дають кримінальні процесуальні відносини 
як конкретний зв’язок, який виникає на 
основі закону між суб’єктами кримінальної 
процесуальної діяльності, характеризуєть-
ся наявністю суб’єктивних кримінальних 
процесуальних прав та обов’язків і підтри-
мується (гарантується) примусом держави 
[5, с. 52; 6, с. 14; 7, с. 54]. Невдаючись до 
поглибленого аналізу цих підходів, по-
трібно відзначити, що вони дозволяють 
охарактеризувати поняття кримінальних 
процесуальних правовідносин з точки зору 
двох аспектів: перший підхід відображає їх 
сутність з позиції динамічного, а другий – 
статичного підходу. Наведені підходи до 
визначення поняття кримінальних проце-
суальних відносин дозволяють сформувати 
у цілому загальне уявлення про сутність 
правовідносин щодо делегування процесу-
альних повноважень. Водночас, всебічне та 
повне поняття таких правовідносин може 
бути сформульоване лише за результатами 
дослідження їх структури.
Кримінальні процесуальні відносини 

щодо делегування процесуальних повно-
важень підлягають характеристиці з ура-
хуванням загальновизнаної у правовій 
доктрині структури правовідносин – їх 
основних елементів і способу юридичного 
зв’язку між ними. Відповідно до установ-
леного в загальнотеоретичній юриспру-
денції підходу, у структурі правовідносин 
виокремлюють їх об’єкти, суб’єктів і зміст 
(сукупність прав та обов’язків сторін) [8, с. 
336; 9, с. 388]. Наведений підхід широкого 
використовується вченими-процесуаліста-
ми задля визначення структури криміналь-
них процесуальних відносин [1, с. 57; 3, с. 
353-354; 5, с. 52; 7, с. 54-55; 10, с. 151; 11, с. 
15].
Обов’язковим елементом структури 

будь-яких кримінальних процесуальних 
відносин є їх об’єкт, щодо визначення яко-
го в доктрині кримінального процесу не 
склалося однозначного розуміння.
Одні вчені наводять узагальнене визна-

чення поняття об’єкта кримінальних про-
цесуальних відносин. Так, А.В. Даниленко 
вважає, що об’єктом кримінальних проце-
суальних відносин є те, на що спрямований 
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їх зміст [10, с. 152]. Схоже визначення цьо-
го поняття наводить О.В. Супрунова, яка 
охоплює ним усе те, з приводу чого вини-
кли та розвиваються правовідносини [3, с. 
353].
Інші вчені конкретизують поняття 

об’єкта кримінальних процесуальних від-
носин. Зокрема, А.В. Мурзановська вказує, 
що об’єктом кримінальних процесуальних 
відносин, як правило, виступає поведінка 
суб’єктів кримінального процесу [1, с. 57]. 
На думку А.Я. Хитри, об’єктом кожного 
кримінального процесуального правовід-
ношення буде те благо, з приводу якого 
виникає це правовідношення [5, с. 53; 7, с. 
55].
Поєднуючи ці підходи, окремі вчені на-

водять розширене визначення досліджува-
ного поняття. Так, Ю.М. Грошевий відзна-
чає, що об’єкт кримінальних процесуаль-
них правовідносин – це все те, з приводу 
чого такі відносини виникли й існують, 
головним чином очікуваний результат по-
ведінки учасників кожного конкретного 
правовідношення; коло можливих об’єктів 
кримінальних процесуальних відносин є 
широким і включає проведення дій (явка 
підозрюваного до слідчого за викликом, 
давання показань на допиті), певну пове-
дінку (неперешкоджання встановленню 
обставин, які підлягають доказуванню у 
кримінальному провадженні), ті чи інші 
речі та документи, які підлягають вилучен-
ню в ході обшуку (частина 7 статті 236 КПК 
України) тощо [12, с. 20].
Аналіз наведених підходів свідчить про 

їх істотну наближеність за рахунок вказів-
ки (як узагальненої, так і конкретизованої) 
на об’єкт кримінальних процесуальних від-
носин як правове явище, що зазнає впли-
ву внаслідок реалізації відповідних право-
відносин. При цьому притаманність низці 
визначень узагальнювального характеру 
зумовлене різноманітністю кримінальних 
процесуальних відносин. Водночас, роз-
криття змісту цих підходів свідчить про 
розуміння вченими об’єкта кримінальних 
процесуальних відносин у двох аспектах: 
як предмета діяльності їх учасників і ре-
зультату, на досягнення якого спрямова-
на їх діяльність. Із урахуванням цього, за-

слуговує на увагу позиція Р.І. Назаренка, 
який виокремлює два об’єкти криміналь-
них процесуальних відносин: 1) загальний, 
яким є те, з приводу чого чи у зв’язку з чим 
функціонує та розвивається вся сукупність 
правовідносин під час кримінального про-
вадження; 2) спеціальний (об’єкт окремих, 
одиничних кримінальних процесуальних 
відносин), яким є очікуваний результат по-
ведінки (дій) суб’єктів конкретних кримі-
нальних процесуальних відносин (зокрема, 
вирішення заявленого клопотання, закрі-
плення слідів злочину, забезпечення від-
шкодування заподіяної злочином шкоди 
тощо) [4, с. 22-23]. 
Поділяючи зазначену позицію, потріб-

но вказати, що об’єкт кримінальних про-
цесуальних відносин щодо делегування 
процесуальних повноважень відповідно 
до наведеної класифікації є спеціальним. 
Ним є очікуваний результат дій суб’єктів 
кримінальних процесуальних відносин 
щодо делегування процесуальних повно-
важень – виконання відповідними учасни-
ками кримінального процесу або іншими 
уповноваженими суб’єктами, залученими 
на основі норм КПК України до криміналь-
ного провадження, делегованих їм проце-
суальних повноважень: виконання слідчим 
відповідного доручення прокурора шля-
хом проведення вказаних у ньому слідчих 
(розшукових) та інших процесуальних дій; 
виконання керівником відповідного орга-
ну прокуратури за клопотанням прокурора 
або за клопотанням слідчого, погодженим 
з прокурором, повноважень слідчого судді, 
визначених пунктом 2 частини 1 статті 615 
КПК України, тощо.
Ще одним елементом структури кри-

мінальних процесуальних відносин є 
їх суб’єкти, під якими вчені розуміють 
суб’єктів кримінального процесу, наділених 
кримінальною процесуальною правоздат-
ністю та дієздатністю (правосуб’єктністю), 
що використовують її в ході кримінального 
провадження [5, с. 53; 7, с. 56].
Суб’єкти кримінальних процесуаль-

них відносин щодо делегування процесу-
альних повноважень підлягають визна-
ченню з урахуванням уповноважувально-
зобов’язувального характеру самих право-
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відносин. Зокрема, доречно виокремити 
дві групи суб’єктів цих правовідносин:

1. Учасники кримінального процесу зі 
сторони обвинувачення, а в окремих ви-
падках – інші залучені до кримінального 
провадження суб’єкти, яким нормами кри-
мінального процесуального закону надано 
право доручити виконання відповідних 
процесуальних повноважень іншому учас-
нику кримінального провадження, визна-
ченому законом. У вказаних правовідно-
синах вони є носієм права, у зв’язку з чим 
виступають уповноваженим суб’єктом – 
суб’єктом делегування. До їх числа, залеж-
но від виду делегування, належать слідчий, 
прокурор, а в ході здійснення міжнародно-
го співробітництва в кримінальному прова-
дженні – центральний орган України, яким 
під час досудового розслідування є Офіс Ге-
нерального прокурора (у випадках, визна-
чених частиною 1 статті 545 КПК України 
– Національне антикорупційне бюро Укра-
їни), а в ході судового розгляду – Міністер-
ство юстиції України.

2. Учасники кримінального процесу, а в 
окремих випадках – інші залучені до кримі-
нального провадження суб’єкти, яким мо-
жуть бути делеговані процесуальні повно-
важення та на яких покладається обов’язок 
їх виконання. У досліджуваних правовід-
носинах вони є носієм обов’язку, внаслідок 
чого виступають зобов’язаним суб’єктом. 
Залежно від виду делегування, ними є слід-
чий, орган досудового розслідування та 
його слідчі підрозділи, службова особа ор-
гану досудового розслідування, оперативні 
підрозділи, суд, судовий розпорядник, се-
кретар судового засідання, службова особа 
установ попереднього ув’язнення та уста-
нов виконання покарань, обласна прокура-
тура, її керівник, його перший заступник і 
заступник.
Суб’єктний склад конкретних кримі-

нальних процесуальних відносин щодо 
делегування процесуальних повноважень 
залежить від належності цих правовідно-
син до одного з їх видів – односторонніх 
або двосторонніх. Суб’єктами двосторонніх 
правовідносин є як суб’єкт, який здійснює 
делегування процесуальних повноважень, 
так і суб’єкт, якому делегуються проце-

суальні повноваження та покладається 
обов’язок їх виконання. Суб’єктом односто-
ронніх правовідносин є лише учасник кри-
мінального процесу або інший залучений 
до кримінального провадження суб’єкт, на 
якого покладається обов’язок виконання 
делегованих процесуальних повноважень 
(зокрема, секретар судового засідання, 
якому на підставі частини 4 статті 74 КПК 
України делегуються повноваження судо-
вого розпорядника, Національне антико-
рупційне бюро України, якому у випадках, 
передбачених частиною 1 статті 545 КПК 
України, делегуються повноваження Офісу 
Генерального прокурора).
Обов’язковою вимогою до суб’єктів 

кримінальних процесуальних відносин 
у цілому та правовідносин щодо делегу-
вання процесуальних повноважень, зо-
крема, є їх кримінальна процесуальна 
правосуб’єктність. На думку В.Г. Пожара, 
вона є самостійною правовою категорією, 
що свідчить про правову здатність суб’єкта 
кримінального провадження мати права і 
обов’язки, бути їх носієм на будь-якій стадії 
їх прояву (тобто реалізовувати), а також не-
сти відповідальність за неправомірну реалі-
зацію та виконання [13, с. 399].
Учасники кримінального процесу, які 

доручають виконання відповідних проце-
суальних повноважень іншому учаснику 
кримінального провадження, повинні бути 
уповноваженими на здійснення делегуван-
ня процесуальних повноважень криміналь-
ним процесуальним законом і діяти в межах 
наданих їм повноважень. При цьому норми 
останнього чітко визначають суб’єктів деле-
гування та процесуальні повноваження, які 
можуть бути ними делеговані. Порушення 
відповідних норм КПК України (зокрема, 
доручення виконання процесуальних по-
вноважень учасником кримінального про-
цесу, який не має права на їх делегування, 
доручення виконання процесуальних по-
вноважень, які не можуть бути делеговані, 
доручення виконання процесуальних по-
вноважень учаснику кримінального проце-
су, який не вправі їх виконувати тощо) при-
зводить до визнання доказів, отриманих у 
ході виконання відповідних доручень, не-
допустимими.
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Учасники кримінального процесу, яким 
делегуються процесуальні повноваження, 
мають бути уповноваженими на їх вико-
нання та діяти у межах наданих їм повнова-
жень. Межі делегованих повноважень у пе-
реважній більшості випадків визначаються 
дорученням суб’єкта делегування, хоча не 
виключається можливість їх закріплення 
нормами кримінального процесуально-
го закону (наприклад, делегування низки 
процесуальних повноважень у випадках, 
визначених статтею 615 КПК України). 
Порушення меж делегованих повноважень 
(зокрема, проведення процесуальних дій, 
виконання яких не доручалося, проведен-
ня процесуальних дій з порушенням вимог 
доручення або поза межами строку його 
виконання тощо) є підставою для визнання 
отриманих доказів недопустимими. Поряд 
із цим, до визнання доказів недопустимими 
призводять й інші порушення вимог кримі-
нального процесуального закону, допуще-
ні в ході відповідних процесуальних дій і 
пов’язані з недотриманням порядку їх про-
ведення.
Поряд із цим, залежно від характеру до-

пущеного порушення норм кримінального 
процесуального закону в ході делегування 
процесуальних повноважень суб’єкти пра-
вовідносин, які його вчинили, можуть бути 
притягнуті до цивільної, дисциплінарної 
або кримінальної відповідальності.
Наступним елементом структури кримі-

нальних процесуальних відносин є їх зміст, 
який у доктрині кримінального процесу 
традиційно поділяють на юридичний, який 
складають суб’єктивні права й обов’язки 
їх суб’єктів, та матеріальний (фактичний), 
яким є така фактична поведінка, яку упо-
вноважений може, а правозобов’язаний 
повинен учинити в кримінальному прова-
дженні [5, с. 52; 7, с. 55]. Тобто юридичним 
змістом кримінальних процесуальних від-
носин є зафіксовані в нормах КПК України 
права та обов’язки їх учасників, а фактич-
ний їх зміст – це реально здійснювані дії 
їх учасників, спрямовані на використання 
своїх прав та виконання обов’язків [3, с. 
354].
Права й обов’язки суб’єктів правовідно-

син, які складають юридичний зміст кри-

мінальних процесуальних відносин щодо 
делегування процесуальних повноважень, 
регламентовані КПК України. При цьому 
у двосторонніх правовідносинах одному їх 
суб’єкту нормами кримінального процесу-
ального закону надається право делегувати 
процесуальні повноваження, а на іншого 
суб’єкта покладається кореспондуючий 
обов’язок щодо їх виконання. Наприклад, 
прокурор, здійснюючи нагляд за додер-
жанням законів під час проведення досудо-
вого розслідування у формі процесуально-
го керівництва досудовим розслідуванням, 
уповноважений доручати слідчому про-
ведення слідчих (розшукових) або інших 
процесуальних дій (пункт 4 частини 2 стат-
ті 36 КПК України), а слідчий зобов’язаний 
виконувати доручення прокурора, які на-
даються у письмовій формі (частина 4 статті 
40 КПК України) [14], у тому числі й щодо 
проведення зазначених дій. В односторон-
ніх правовідносинах делегування процесу-
альних повноважень відбувається на під-
ставі закону, у зв’язку з чим на їх суб’єкта 
нормами кримінального процесуального 
закону покладається обов’язок виконання 
відповідних обов’язків, належних іншо-
му учаснику кримінального провадження 
або іншому залученому до кримінального 
провадження суб’єкту. Зокрема, частина 2 
статті 74 КПК України визначає обов’язки 
судового розпорядника, які покладаються 
на секретаря судового засідання на підставі 
частини 4 цієї статті [14].
Фактичний зміст кримінальних проце-

суальних відносин щодо делегування про-
цесуальних повноважень становлять кон-
кретні дії їх учасників, спрямовані на реалі-
зацію наданих їм прав і покладених на них 
обов’язків. Наприклад, надаючи слідчому 
доручення на проведення слідчих (розшу-
кових) або інших процесуальних дій, про-
курор, з огляду на вимоги пункту 4 частини 
2 статті 36 КПК України, визначає коло та-
ких дій і строк їх проведення.
Поряд із трьома наведеними елемен-

тами структури правовідносин (об’єктом, 
суб’єктами і змістом), у загальнотеоретич-
ній юриспруденції нерідко виокремлюють 
четвертий – юридичні факти [15, с. 227; 
16, с. 236]. У доктрині кримінального про-
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цесу, як і в загальнотеоретичній юриспру-
денції, термін «юридичний факт» (поряд з 
яким також вживається термін «юридич-
ний кримінальний процесуальний факт» 
[5, с. 54; 7, с. 56]) набув широкого вико-
ристання задля позначення обставин, які 
зумовлюють виникнення, зміну та при-
пинення кримінальних процесуальних 
відносин [5, с. 54; 7, с. 56; 12, с. 19; 17, с. 
171]. Водночас, питання стосовно доціль-
ності його виокремлення як самостійного 
елемента структури кримінальних процесу-
альних відносин серед учених-процесуаліс-
тів є спірним. Так, Р.І. Назаренко включає 
юридичні факти, що призводять до появи 
кримінальних процесуальних відносин (по-
ряд з їх об’єктами, суб’єктами і змістом), до 
числа елементів структури останніх, пояс-
нюючи це тим, що обрана чотириелемент-
на схема їх дослідження відповідає логіці, 
зумовленій самою сутністю правовідносин, 
а характеристика кожного із зазначених 
елементів дозволить виявити їх специфіку 
[4, с. 21-22]. І, навпаки, виходячи з того, 
що для різних правовідносин (залежно від 
їх послідовності) одна й та сама обставина 
може бути фактичним змістом (результатом 
правовідносин) і юридичним фактом, А.В. 
Мурзановська відзначає, що з точки зору 
концепції множинності кримінальних про-
цесуальних відносин самостійний розгляд 
кожного відношення не дозволяє включати 
до нього юридичні факти [1, с. 58]. Поділя-
ючи аргументацію противників виокрем-
лення юридичних фактів як самостійного 
елемента структури кримінальних про-
цесуальних відносин, потрібно вказати на 
доцільність їх дослідження в контексті роз-
криття механізму виникнення, зміни і при-
пинення кримінальних процесуальних від-
носин, у тому числі й правовідносин щодо 
делегування процесуальних повноважень.

Висновки
Кримінальні процесуальні відносини 

щодо делегування процесуальних повнова-
жень підлягають визначенню з точки зору 
двох підходів: 1) динамічного, відповідно 
до якого вони є регламентованими норма-
ми кримінального процесуального закону 
відносинами, які виникають між делегу-

ючими суб’єктами і відповідними учасни-
ками кримінального процесу або іншими 
уповноваженими суб’єктами, залученими 
до кримінального провадження, розвива-
ються та припиняються у зв’язку з пере-
дачею делегованих повноважень і спрямо-
вані на реалізацію ними відповідних про-
цесуальних прав і виконання відповідних 
процесуальних обов’язків; 2) статичного, 
згідно з яким вони є конкретним зв’язком 
між делегованими суб’єктами і відповідни-
ми учасниками кримінального процесу або 
іншими уповноваженими суб’єктами, за-
лученими до кримінального провадження, 
який виникає на підставі норм криміналь-
ного процесуального закону та характери-
зується наявністю передбачених ним про-
цесуальних прав та обов’язків, пов’язаних 
із передачею делегованих повноважень.
У структурі цих правовідносин доціль-

но виокремлювати три елементи: об’єкт, 
суб’єктів і зміст. У конкретних правовідно-
синах усі зазначені елементи визначаються 
залежно від виду делегування, а суб’єктний 
склад і зміст – також від належності цих 
правовідносин до одного з їх видів – одно-
сторонніх або двосторонніх. Виокремлення 
у структурі кримінальних процесуальних 
відносин щодо делегування процесуальних 
повноважень зазначених елементів убача-
ється достатнім для здійснення їх усебічної 
та повної характеристики.
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Vorobchak O.A. 
CRIMINAL PROCEDURAL 

RELATIONS REGARDING THE 
DELEGATION OF PROCEDURAL 

POWERS: CONCEPT AND STRUCTURE
The issue of criminal procedural relations 

regarding the delegation of procedural pow-
ers was not the subject of an independent 
study in the doctrine of criminal procedure, 
which indicates the relevance of the research 
topic, its theoretical and practical signifi cance. 
This led to setting as the purpose of the ar-
ticle the defi nition of the concept of criminal 
procedural relations regarding the delegation 
of procedural powers and the disclosure of 
their structure, taking into account the types 
of these legal relations.

The content of the main approaches to de-
fi ning the concept of criminal procedural rela-
tions and their structure is revealed. It is indi-
cated that in accordance with the approach es-
tablished in general theoretical jurisprudence, 
in the structure of legal relations their objects, 
subjects and content are distinguished.

The approaches of scientists to the defi ni-
tion of the object of criminal procedural rela-
tions and its division into types are character-
ized. The author’s defi nition of the concept 
of the object of criminal procedural relations 
regarding the delegation of procedural pow-
ers is given.

Two groups of subjects of criminal pro-
cedural relations regarding the delegation of 
procedural powers are distinguished. It is sub-
stantiated that the subject composition of spe-
cifi c legal relations depends on whether these 
legal relations belong to one of their types – 
unilateral or bilateral. It has been proven that 
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a mandatory requirement for the subjects of 
criminal procedural relations in general and 
legal relations regarding the delegation of 
procedural powers in particular is their crimi-
nal procedural legal personality.

It was established that the rights and ob-
ligations of the subjects of legal relations, 
which make up the legal content of criminal 
procedural relations regarding the delegation 
of procedural powers, are regulated by the 
Criminal Procedural Code of Ukraine. It was 
established that the actual content of these le-
gal relations is the specifi c actions of their par-
ticipants aimed at realizing the rights granted 
to them and the duties assigned to them.

The impracticality of singling out the 
fourth element – legal facts – in the structure 

of criminal procedural relations regarding 
the delegation of procedural powers has been 
proven. The expediency of their research in 
the context of revealing the mechanism of 
emergence, change and termination of crimi-
nal procedural relations is indicated.

According to the results of the study, the 
feasibility of defi ning the concept of criminal 
procedural relations regarding the delegation 
of procedural powers from the point of view 
of two approaches: dynamic and static. The 
author’s defi nitions of this concept are given 
in accordance with each of these approaches.

Key words: procedural powers, delegation 
of procedural powers, criminal procedural re-
lations, object of legal relations, subject of le-
gal relations, content of legal relations.


