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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ЗАКОННОСТІ У 
КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 

Принципи (засади) кримінального провадження - це почат-

кові, фундаментальні вимоги, що визначають побудову всіх стадій, 

форм та інститутів кримінального провадження та забезпечують 

реалізацію його мети [2, с.86]. Принципи – це вимоги, які спрямо-

вують кримінально-процесуальну діяльність на досягнення за-

вдань, поставлених перед кримінальним судочинством. 

Під принципом законності розуміється неухильне виконання 

вимог законодавчих приписів усіма без винятку державними  

органами, посадовими особами, підприємствами, установами, ор-

ганізаціями і громадянами в усіх сферах суспільної і державної  

діяльності.  

Слід підкреслити, що законність сама по собі є одним із осно-

вних принципів державного регулювання та кримінального про-

цесу, є важливим інструментом, який відображає сучасні тенденції 

розвитку та функціонування держави, визначає пріоритетні на-

прями державної політики у сфері кримінального судочинства і 
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слугує головним орієнтиром для реформування існуючого  

кримінального процесуального законодавства. За визначенням  

П.М. Рабіновича, законність – це режим (стан) відповідності сус-

пільних відносин законам і підзаконним нормативноправовим ак-

там держави, який утворюється внаслідок їх неухильного здійс-

нення всіма суб’єктами права [3 с.139]. 

Важливість цієї проблеми обумовлюється тим, що поняття за-

конності нерозривно пов’язане з такими інститутами і сторонами 

державно-правового життя суспільства, як функції держави, пра-

вотворчість, форми реалізації права, демократії, права, свободи та 

обов’язку особистості [4, с.11]. 

Реалізація засад кримінального провадження на усіх його ста-

діях забезпечує можливість подолання прогалин кримінального 

процесуального права відповідно до ч. 6 ст. 9 КПК України, усу-

нення виявлених суперечностей, зокрема кримінальної процесуа-

льної норми засадам кримінального провадження, коли виникає 

необхідність у прямому безпосередньому застосуванні таких за-

сад. Принцип законності дістає вияв у встановленні єдиного по-

рядку кримінального провадження й неухильному дотриманні 

процесуальної форми та передбаченої процедури, забезпеченні за-

стосування закону. На підтвердження даної позиції, вважаємо, є 

сенс розглянути, що відповідно до п. 1 ч. З ст. 129 Конституції Ук-

раїни основною засадою судочинства є законність. 

Діяльністю прокурори є забезпечення реалізації принципу за-

конності під час розслідування кримінальних правопорушень має 

вирішальне значення. Це означає, що законність є дуже важливим 

принципом, який очолює всю систему принципів кримінального 

провадження, визначених ст. 7 КПК України, а сама проблема  

забезпечення законності у досудовому розслідуванні належить до 

категорії надзвичайно актуальних і чекає своїх дослідників. 

Зазначено, що прокуратура України, поряд з іншими органами 

державної влади, покликана не тільки дотримуватися вимог закон-

ності, але й контролювати в межах своїх повноважень її реалізацію 

у державі в цілому. В діяльності прокуратури України гаранту-

вання законності посідає одне з найважливіших місць, поряд із за-

хистом прав людини. 

Законність слід розуміти, перш за все, як дотримання Консти-

туції України, законодавства України та заснованих на ньому 
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інших нормативно-правових актів громадянами, організаціями, 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 

посадовими особами. 

Існування певних розбіжностей у законодавчих актах України 

щодо реалізації законності у кримінальному процесі є результатом 

недосконалості законодавства у сфері кримінального процесу, що 

потребує, перш за все, часового корегування. 
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ЧИ ПОТРЕБУЄ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗАПОБІЖНА 
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Сучасний стан злочинності в Україні та ті негативні тенденції, 

що склались в сучасних умовах, зокрема, зростання кількості кримі-

нальних правопорушень проти особи, права власності та громадсь-

кого порядку, зумовлює необхідність проведення наукових і прак-

тичних пошуків протидії зазначеним суспільно небезпечним яви-

щам у тому числі щодо форм, методів і засобів запобігання вчи-

ненню усіх видів кримінальних правопорушень. Слід зазначити, що 

в умовах проведення сучасної правової реформи в Україні, а також 

суттєвого підвищення рівня злочинності останніми роками гостро 

постає питання щодо доцільності впровадження в чинне 
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