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ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ЩОДО СТАТУСУ 
УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Статья рассматривает элементы общих 
и специальных теорий уголовного процесса. 
Процессуальные положения системы уголов-
ного процесса определяется на основе выпол-
нения функций участников, которые имеют 
процессуальный статус. Права участника 
предусматривает выполнение обязанностей 
на основе гарантий прав и законных инте-
ресов при проведении процессуальных, след-
ственных розыскных и судебных действий. 
Действующий УПК Украины установил но-
вых участников уголовного судопроизводства 
стороны обвинения, однако процессуальный 
статус их до конца не урегулирован, что вы-
зывает теоретические проблемы на практи-
ке. Рассматривается процессуальный статус 
и даны практические предложения механиз-
ма регулирования.
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ти у кримінальному провадженні на підставі 
засад, визначених прав, обов’язків та функ-
ціонального підходу. 

Теоретичні конструкції учасників кримі-
нального процесу були предметом розгляду 
багатьох вчених. Усі вони відзначали струк-
турну побудову на підставі функціонального 
підходу, процесуального статусу учасників 
та забезпечення гарантій прав, свобод та 
інтересів під час кримінального проваджен-
ня. Перша конструкція передбачає функці-
ональний підхід до участі сторін, учасників 
процесу у встановленні обставин криміналь-
ного правопорушення, вини підозрюваного, 
обвинуваченого на стадіях процесу. Основна 
структура функціонального розподілу учас-
ників процесу встановлена щодо сторони 
обвинувачення та захисту.

Мета статті
Визначити процесуальний статус учас-

ників кримінального провадження на під-
ставі виконання процесуальних функцій. 
Розглянути теоретичні положення функціо-
нального забезпечення кримінального про-
цесу та визначити статус учасників, який 
встановлений гарантіями процесу. Розгля-
нути нових учасників сторони обвинувачен-
ня, що визначені у чинному КПК України. 
Надати процесуальний механізм виконання 
прав, обов’язків учасниками процесу. 

Теоретичні положення
Процесуальний розгляд статусу учасни-

ків кримінального процесу необхідно визна-

Актуальність статті
Процесуальний статус учасників кримі-

нального провадження є однією з найваж-
ливіших складових його системи, яка забез-
печує швидкість, неупередженість, спра-
ведливість і ефективність кримінального 
провадження. Системний підхід дозволяє 
розібратися у співвідношенні прав і свобод, 
а також їх взаємовідносини між учасниками 
процесу. Системний підхід щодо учасників 
кримінального провадження, які беруть 
участь у доказуванні необхідно застосовува-
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чати на підставі їх функцій. Перші положен-
ня функціонального підходу були визначені 
Ю.П. Аленіним, О.В. Бауліним, Н.С. Карпо-
вим, В.Д. Берназ, В.І. Галаган, І.В. Басіста, 
Ж.В. Удовенко, В.В. Назаровим, С.В. Слінь-
ко, І.Я. Фойницький, П.С. Єлькінд та ін. [2; 
3; 4, с. 35; 5; 9; 11; 14; 15 ]. 

І.В. Басіста, В.І. Галаган, Ю.М. Гроше-
вой, І.В. Гловюк, О.В. Капліна та ін. вва-
жали, що кримінальні процесуальні функ-
ції – це напрямок, в окремих випадках вид 
кримінальної процесуальної діяльності.- 
У такому випадку функції охоплюються ме-
тою встановлення обставин кримінального 
правопорушення та участі учасників проце-
су під час встановлення вини підозрювано-
го, обвинуваченого [5; 6; 7]. 

С.А. Альперт, розкриваючи зміст проце-
суальних функцій вважав, що процесуальні 
дії учасника кримінального провадження 
повинні бути визначені його процесуальною 
позицією, або сторони обвинувачення, або 
захисту, або участь у встановленні обставин 
кримінального правопорушення [1, с.10]

Наука кримінального процесу одержа-
ла розвиток концепції трьох основних про-
цесуальних функцій — обвинувачення або 
кримінального переслідування, захисту, 
вирішення матеріалів кримінального про-
вадження. Однак, ця концепція в період її 
становлення залишала поза розглядом кіль-
ка істотних теоретичних та практичних пи-
тань кримінального процесу. З одного боку, 
до кінця не визначено, які функції здійсню-
ються на досудових стадіях процесу. З ін-
шого, не зрозуміло, яке значення мають для 
проведення досудового розслідування рі-
шення дізнавача, слідчого, прокурора, слід-
чого судді. Які функції повинен виконувати 
цивільний позивач, відповідач, заявник, сві-
док, експерт, спеціаліст та ін. 

Першу концепцію підтримав ряд уче-
них, які пропонували доповнити кримі-
нальний процес новими функціями. 

Аналіз теоретичних положень функці-
онального призначення у кримінальному 
процесі свідчить, що ні один з учених не 
вийшов за межі загальноприйнятої доктри-
ни, що кримінально процесуальні функції 
– це напрямки діяльності учасників про-
цесу, які здійснюються з метою виконання 

поставлених завдань кримінального прова-
дження. Основні доктринальні дослідження 
функцій проводяться на підставі їх класифі-
кації. Можна визначити теоретичні підходи, 
а саме мінімалістський та максималістський. 
Одні вчені визначають перший підхід та об-
ґрунтовують свої погляди щодо основних 
трьох функцій кримінального процесу. Інші 
вказують на основні та додаткові функції. 

М.С. Строгович один з перших визна-
чив три основні функції процесу, зокрема 
функцію кримінального обвинувачення, 
функцію кримінального захисту та функцію 
вирішення сутності кримінального прова-
дження [12].

Другий концептуальний підхід був за-
пропонований опонентами, які вважали, що 
необхідно визначити нові функції, що вихо-
дять за рамки правової дефініції цього по-
няття. Їх висловлювання можна визначити 
таким чином, що кримінальні процесуальні 
функції повинні охоплювати, з одного боку, 
призначення норм права для встановлення 
обставин кримінального правопорушення. 
З іншого, вони повинні діяти у напрямку 
впливу на правові відносини між учасника-
ми кримінального провадження. Розкрива-
ючи елементи функції, необхідно мати на 
увазі структурне призначення права з його 
напрямками. 

Р.Д. Рахунов відмовився від концепції 
розподілу кримінального процесу на три 
функції. Він підкреслював, що функція роз-
слідування – це не функція обвинувачення, 
більше того ці функції не збігаються між 
собою. Розглядаючи функціональне визна-
чення сторін процесу, було запропоновано 
шість функцій, які виконують учасники кри-
мінального провадження, зокрема розсліду-
вання, обвинувачення, захист, вирішення 
матеріалів кримінального провадження, 
підтримання цивільного позову, захист від 
позову. Усі визначені функції були розпо-
ділені між учасниками кримінального про-
цесу. Функціональний підхід був встанов-
лений на підставі розподілу кримінальних 
процесуальних повноважень між сторона-
ми, учасниками процесу на підставі їх пра-
вового статусу. Так функція розслідування 
виконується дізнавачем, слідчим, прокуро-
ром. Функція захисту здійснюється підозрю-
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ваним, обвинуваченим, захисником. Осо-
бливе значення мають функції підтримання 
цивільного позову та захисту від нього [10]. 

О.М. Ларін вважав, що сторонам кри-
мінального процесу властива поліфункці-
ональна побудова функцій. Він вважав, що 
суперечки між функціями обвинувачення 
та захисту немає тому, що у кримінальному 
процесі існує функція обвинувачення, та їй 
протистоїть функція захисту. «Проти кого 
спрямовані зусилля обвинуваченого і за-
хисника, чому протистоїть функція захисту, 
якщо вважати, що під час досудового роз-
слідування немає функції обвинувачення?» 
[8.с. 45]

Ф.Н. Фаткуллін запропонував розділи-
ти функцію обвинувачення та захисту та 
встановити єдину функцію, яка передбачає 
охорону прав, свобод та інтересів учасників 
процесу [13, с. 40]. Ця пропозиція викли-
кає зауваження. Кримінальний процесуаль-
ний закон надає особливе значення захисту 
прав, свобод та законних інтересів учасни-
ків кримінального провадження. Захист не 
може існувати у відриві від обвинувачення, 
а також від інших форм кримінального про-
цесу. 

Третій концептуальний підхід визначає 
процесуальні функції, як розподіл функцій 
на загальні та приватні функції процесу.

Необхідно зауважити, що декілька вче-
них розходяться як у формулюванні, так 
і у кількості функцій. До трьох основних 
функцій додається: функція розслідування 
кримінального провадження; підтримка 
цивільного позову та захист від нього; про-
курорський нагляд у формі процесуального 
керівництва; судовий розгляд кримінальної 
справи; нагляд суду вищої інстанції за роз-
глядом кримінального провадження судом 
першої інстанції. Були пропозиції, визна-
чення процесуальних функцій, а саме у про-
тидії злочинності; забезпечення відшкоду-
вання матеріальних збитків, які наступили 
за результатом вчинення злочину та ін. 

Виклад загального матеріалу
Неможливо сказати, яка функція у кри-

мінальному процесі з’явилася першою, а 
яка другою. Функція встановлення обставин 
кримінального правопорушення та дове-

дення вини підозрюваного, обвинувачено-
го зобов’язує органи кримінальної юстиції 
почати кримінальне провадження та вста-
новити класифікацію вини підозрюваного у 
вчиненні кримінального правопорушення. 
Таким чином, органи кримінальної юстиції 
на підставі функції починають кримінальне 
провадження, а не навпаки. 

КПК України не визначає функціо-
нального розподілу учасників криміналь-
ного провадження. Основа теоретичних 
поглядів була встановлена у теоретичному 
розподілу. Сторона обвинувачення вклю-
чає до себе слідчого, керівника органу 
досудового розслідування, дізнавача, ке-
рівника органу дізнання, прокурора, опе-
ративні підрозділи та його співробітників, 
які виконують доручення слідчого під час 
досудового розслідування. Окремий статус 
має потерпілий як сторона обвинувачен-
ня. Він має повноваження підтримувати 
кримінальний позов під час судового роз-
гляду, якщо прокурор, як публічний об-
винувач, відмовиться від обвинувачення. 
Також включені законний представник 
потерпілого, цивільний позивач та його 
представник.

Сторону захисту представляє підозрюва-
ний, обвинувачуваний, їх законні представ-
ники, адвокат (захисник), цивільний відпо-
відач, його законний представник.

Інші учасники кримінального процесу 
закон підрозділяє на учасників, які допо-
магають виконанню завдань кримінального 
провадження (спеціаліст, експерт) та учас-
ники, які не мають процесуальних інтересів 
під час досудового розслідування та судо-
вого розгляду кримінального провадження 
(свідок, перекладач, понятий). 

Слідчий суддя, колегіальний суд, суддя 
виконують функцію вирішення матеріалів 
кримінальної справи, встановлюють вину 
підозрюваного на стадії досудового розслі-
дування та судового розгляду, складають 
ухвалу, проголошують вирок. На перший 
погляд, три визначені функції є основними, 
вони перебувають у нерозривній єдності, 
кожна з них вважає застосування двох ін-
ших. Кожна процесуальна функція обви-
нувачення та захисту виконують функцію 
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встановлення обставин кримінального пра-
вопорушення та доведення вини.

Пропонуємо визначити функції кри-
мінального провадження. Перша функція 
- кримінальне обвинувачення. Вона під-
розділяється на підфункції: встановлення 
особи яка вчинила кримінальне право-
порушення; підтримка публічного обви-
нувачення державними органами проку-
ратури, за забезпечення прокурорського 
нагляду у формі процесуального керівни-
цтва; складання, оголошення повідомлен-
ня про підозру, за даним обвинуваченням 
підозрюваний притягується до криміналь-
ної відповідальності. Функція криміналь-
ного захисту, включає до себе підфункції: 
захист прав учасників кримінального про-
вадження; захист підозрюваного, обви-
нуваченого від обвинувачення. Функція 
– правосуддя. Вона повинна діяти на ста-
дії досудового провадження, а саме забез-
печити судовий контроль з боку слідчого 
судді, а також проведення судового роз-
гляду кримінальної справи, ухвалення та 
проголошення вироку. 

На підставі функціонального розподілу 
сторін, учасників кримінального процесу 
необхідно визначити процесуальний статус. 
У теорії кримінального процесу немає одно-
значної думки щодо визначення правового 
статусу сторін, учасників процесу. Класифі-
кація також має декілька видів, виходячи 
з форми процесуальної діяльності. Чинне 
законодавство встановило значну кількість 
учасників процесу. 

Теорія права визначає конституційний 
правовий, загальний, спеціальний, індиві-
дуальний статус. Конституційний правовий 
статус визначений у Конституції України та 
включає право на життя, на повагу до його 
гідності, на свободу та особисту недоторкан-
ність та ін. Загальний статус включає до себе 
права, обов’язки та інтереси громадянина, 
якими він користується в суспільстві. Спе-
ціальний та індивідуальний статус у кримі-
нальному процесі встановлений на підставі 
диспозиції статті КПК України. Загальною 
основою для правового статусу є конститу-
ційний статус. Цей інститут складається із 
загальних положень користування прав, 
обов’язків, гарантій. 

Необхідно визначити, що в теорії кримі-
нального процесу не має однозначної дум-
ки визначення правового статусу учасників 
кримінального провадження та їх класифі-
кації. Інститут правового статусу встановив 
положення, які визначають розмежування 
функцій кримінального обвинувачення між 
учасниками; обвинувачення, захисту та пра-
восуддя; встановлення класифікації учасни-
ків, які здійснюють кримінальне проваджен-
ня або берут у ньому участь; аналізують його 
систему складових у взаємозв’язку, взаємної 
обумовленості та взаємозалежності. 

Закон визначає процесуальний статус 
сторони обвинувачення. Згідно зі ст. 36 
КПК України прокурор здійснює прокурор-
ський нагляд за додержанням законів під 
час проведення досудового розслідування у 
формі процесуального керівництва досудо-
вим розслідуванням. Процесуальний статус 
слідчого встановлений на підставі повнова-
жень починати та проводити досудове роз-
слідування.

Ст. 40-1 КПК України розкриває про-
цесуальний статус дізнавача, який має про-
цесуальні повноваження щодо розслідуван-
ня кримінальних проступків. Закон надав 
дізнавачу під час досудового розслідування 
статус слідчого. Однак, його повноваження 
ст. 214 КПК України розширила, він має 
право відбирати пояснення; призначати 
проведення медичного освідування; отри-
мувати висновок спеціаліста, який встанов-
лений на підставі технічних засобів; вилуча-
ти знаряддя і засоби вчинення криміналь-
ного проступку, а саме речі і документи, що 
є безпосереднім предметом кримінального 
проступку, або які виявлені під час затри-
мання особи; особисто проводити огляд. 

Теоретична неузгодженість процесуаль-
них прав та обов’язків дізнавача викликає 
занепокоєння. По-перше, теоретичні по-
ложення КПК України вказують, що слід-
чий, дізнавач повинні починати досудове 
розслідування тільки після внесення відо-
мостей про вчинене кримінальне право-
порушення до єдиного реєстру досудового 
розслідування. Тому, як пояснення, можна 
визначати доказом у кримінальному про-
цесі, якщо вони отримані до початку кримі-
нального розслідування. Так саме не можна 
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призначати освідування особи, без її заяви, 
яка повинна бути зареєстрована. Тобто ді-
знавач за чинним КПК України діє поза 
межами кримінального процесу. Уцьому 
разі це порушення не тільки КПК Украї-
ни, а порушення засад, гарантій учасників 
кримінального процесу. По-друге, дізнавач 
має право затримати особу та особисто про-
вести огляд місяця події, предметів, речей, 
документів та ін. Однак, ст. ст. 42 – 45 КПК 
України вказує, що у разі затримання особи, 
що підозрюється у вчиненні кримінального 
правопорушення повинен бути присутній 
адвокат, захисник. У цьому разі статус пі- 
дозрюваного є дуже вузьким та не відпо-
відає чинному законодавству. По-третє, ді-
знавач отримує результати проведення опе-
ративно розшукових заходів та висновок 
спеціаліста про застосування технічних за-
собів. Незрозумілим постає питання участі 
слідчого судді, який повинен надати ухвалу 
на проведення негласних слідчих (розшуко-
вих) дій. У цьому разі порушується не тільки 
закон, а також ставиться питання щодо ви-
конання засад, гарантій прав учасників про-
цесу. Якщо всі підстави для оголошення по-
відомлення про підозру будуть вичерпані, а 
доказів вини щодо особи, яка підозрюється 
у вчинені кримінального проступку не буде 
встановлено, а дізнавач проводив ці дії, то 
він повинен бути притягнутий до юридич-
ної відповідальності. 

Особливої тривоги викликає процесу-
альні дії дізнавача, який має право почина-
ти розслідування кримінального проступ-
ку, але до кінця склад кримінального право-
порушення не встановлено. Тобто дізнавач 
починає розслідування щодо тяжкого зло-
чину, але отримує пояснення, проводить 
фіксацію технічними засобами фактичних 
даних вчинення кримінального правопо-
рушення, проводить огляд, медичне осві-
дування, і всі процесуальні дії проводяться 
відносно підозрюваного без адвоката, за-
хисника. Проводиться фіксація за допомо-
гою пояснення. Таким чином, підозрюва-
ного вводять в обману, він не отримує свого 
процесуального статусу, який встановлено 
КПК України, не має можливості захисту. 
Після проведення дізнання дізнавач пере-
дає матеріали кримінального провадження 

до прокурора, який надсилає їх до слідчо-
го. Тільки після отримання слідчим мате-
ріалів кримінального провадження статус 
підозрюваного може бути визнаним, однак 
непроцесуальні фактичні дані, які надані 
дізнавачем, слідчий має право визнати як 
докази. У цьому разі суддя, колегіальний 
суд пов’язані порушеннями кримінального 
процесу та не мають процесуального ви-
ходу. Суддя повинен розглядати фактич-
ні дані, що отримав дізнавач, та надати їм 
процесуальну оцінку під час ухвалення та 
проголошення вироку. 

Окреме місце в класифікації учасників 
кримінального провадження займає слід-
чий суддя, суддя, колегіальний суд, виходя-
чи з функціонального призначення право-
суддя. Як гілка влади, суддя не може бути 
пов’язаний фактичними даними досудового 
розслідування. Суд встановлює судові дока-
зи під час судового розгляду на підставі зма-
гальності сторін процесу.

Висновок
Процесуальний статус учасників кримі-

нального провадження повинен бути вста-
новлений на підставі їх функціональної 
участі у кримінальному провадженні. Кож-
ний учасник процесу повинен бути забезпе-
чений правами та обов’язками, порушення 
яких не допустимо під час досудового роз-
слідування стороною обвинувачення.
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АНОТАЦІЯ 
Стаття розглядає елементи загальних 

та спеціальних теорій кримінального проце-
су. Процесуальні положення системи кримі-
нального процесу визначаються на підставі 
функцій учасників. Статус учасника передба-
чає виконання обов’язків на підставі гарантій 
прав та законних інтересів у разі проведення 
процесуальних, слідчих розшукових та судових 
дій. Чинний КПК України встановив нових 
учасників кримінального провадження сторо-
ни обвинувачення, однак процесуальний ста-
тус їх до кінця не врегульований, що викликає 
теоретичні проблеми на практикою. Розгля-
дається процесуальний статус та надаються 
практичні пропозиції механізму його регулю-
вання. 

Ключові слова: статус, гарантії, меха-
нізм, функція, дізнавач, керівник органу дізна-
ння, слідчий, прокурор, суддя, учасник процесу. 

FUNCTIONAL APPROACH 
REGARDING THE STATUS OF THE 
PARTICIPANTS IN THE CRIMINAL 

PROCESS
The article considers elements of general 

and special theories of criminal procedure. 
Procedural provisions of the criminal 
procedure system are determined on the basis 
of the functions of the participants. The status 
of a participant presupposes the performance 
of duties on the basis of guarantees of rights and 
legitimate interests in the event of procedural, 
investigative, investigative and judicial actions. 
The current CPC of Ukraine has established 
new participants in the criminal proceedings 
of the prosecution, but their procedural status 
has not been fully resolved, which causes 
theoretical problems in practice. Procedural 
status is considered and practical proposals of 
the mechanism of its regulation are given.

Key words: status, guarantees, mechanism, 
function, coroner, head of the body of inquiry, 
investigator, prosecutor, judge, participant in 
the process.


