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НАУКОВО-ПРАВОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ «БЕЗПЕКА» ТА 

«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ» У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
 

В статті розкривається сутність суміжних понять «безпека» та «забезпечення безпеки» у кримінальному процесі. 

Проводиться аналіз вказаних термінів у розумінні як з боку вітчизняних, так і зарубіжних вчених, а також 

надається оцінка їх юридичному закріпленню. На підставі проведених досліджень формулюється власне визначення 

поняття забезпечення безпеки учасників кримінального процесу. 
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Постановка проблеми. Кожна держава 

ставить перед собою обов’язок захищати своїх 

громадян, оскільки це є однією із її 

невід’ємних функцій. Підтвердженням цього є 

Основний Закон держави, де в ст. 3 визначено, 

що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються в Укра-

їні найвищою соціальною цінністю. Права і 

свободи людини та їх гарантії визначають 

зміст і спрямованість діяльності держави. Дер-

жава відповідає перед людиною за свою діяль-

ність. Утвердження і забезпечення прав і сво-

бод людини є головним обов'язком держави [1, 

с. 141]. Тому, кримінально-процесуальне 

законодавство України відповідно до завдань 

кримінального провадження також має на меті 

захист особи, що випливає із ст. 2 

Кримінального процесуального кодексу 

України, а саме: завданнями кримінального 

провадження є захист особи, суспільства та 

держави від кримінальних правопорушень, 

охорона прав, свобод та законних інтересів 

учасників кримінального провадження [2, с. 4]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

На різних історичних етапах розвитку держави 

і законодавства проблематика забезпечення 

належної безпеки учасників кримінального 

процесу перебуває у центрі уваги юристів, 

правознавців, науковців, оскільки є важливим 

елементом при забезпеченні швидкого, якісно-

го та ефективного здійснення кримінального 

процесу. Зокрема, вивченню питань у вказаній 

сфері приділяють увагу такі вчені, як   В.В. 

Войніков, Є.В. Жаріков, В.С. Зеленецький, 

В.М. Тертишник, О.В. Усенко, Д.П. Чекулаєв, 

А.А. Юнусов та ін. 

Мета статті полягає в розкритті сутності та 

змісту понять «безпека» та «забезпечення 

безпеки» у кримінальному процесі. 

Основні результати дослідження. 

Ефективність виконання особами, які беруть 

участь у кримінальному процесі покладених 

на них функцій, належна реалізація прав і 

обов’язків, можлива лише тоді, якщо нічого не 

загрожує безпеці їх життєдіяльності. Остання 

залежить від різних обставин, зокрема: як від 

психічної, фізичної та духовної недоторканості 

безпосередньо самої особи, так і членів його 

сім’ї, близьких родичів, від захищеності їхньо-

го житла й майна. Предметом, який підлягає 

захисту в цьому випадку виступає життя, 

здоров’я, честь, гідність, майно й житло зазна-

чених осіб. На державу покладено відповіда-

льність перед людиною за свою діяльність. 

Саме тому забезпечення безпеки учасників 

кримінального процесу необхідно розглядати 

як конституційну гарантію реалізації усього 

кримінального процесу. Прийняття законодав-

чими органами держави 23 грудня 1993 року 

Законів України «Про забезпечення безпеки 

осіб, які беруть участь у кримінальному судо-

чинстві» (надалі – Закон) та «Про державний 

захист працівників суду і правоохоронних 

органів» являється малень-кою складовою 

частиною створення надійного та реального 

механізму забезпечення безпеки осіб, які 

сприяють кримінальному процесу [4, с. 1-2]. 

Без цього належне функціонування системи 

кримінальної юстиції у державі не можливе.  

Також належне вирішення питань пов’яза-

них із забезпечення безпеки суб’єктів криміна-

льного процесу залежить від однакового розу-
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міння всіма органами державної влади та їх 

посадовими особами. Тому, для розуміння 

сутності заходів забезпечення безпеки слід 

зупинитися на тому, що собою являють 

поняття «безпека», «забезпечення безпеки». 

В юридичній енциклопедії визначено 

безпеку, як стан захищеності життєво важливих 

інтересів особи, суспільства і держави від 

зовнішньої і внутрішньої загрози [14, с. 207]. 

М.А. Вус та В.С. Гусєв визначають безпеку, 

як одну з фундаментальних потреб соціуму. 

На рівні суспільної свідомості поняття «безпе-

ка» трактується як відсутність небезпеки, збе-

реженість, надійність та вживається відносно 

самих різних процесів як природних, так і со-

ціальних. Тобто, на їх думку безпека є однією 

з характеристик і умов функціонування та роз-

витку соціальних, економічних, технічних, 

екологічних та біологічних систем [6, с. 32-33]. 

Але, на нашу думку поняття безпеки в 

загальному значенні дещо відрізняється від того, яке 

слід розуміти у кримінальному процесі, оскільки в 

даному випадку вказане явище стосується 

захищеності саме учасників кримінального процесу, 

їх життя, майна, честі, гідності.  

Так, М.В. Новікова зазначає, що безпека – 

це стан захищеності особи, суспільства і 

держави від будь-яких загроз, що виходять як 

з внутрішніх, так і зовнішніх джерел 

небезпеки, який гарантує об’єкту і суб’єкту 

захисту стабільний розвиток, реалізацію прав 

та обов’язків. Вона пропонує диференціювати 

загрози за характером на п’ять груп, а саме: 

активні – це безпосередня чи опосередкована 

діяльність, яка виражається у формі фізичного, 

словесного діяння; пасивні (психологічні) – це 

реально існуюча діяльність, яка ще не 

проявляється у фізичній чи словесній формі; 

невизначені – за відсутності конкретної 

спрямованості; спонтанні – які виникають 

раптово внаслідок дії різних причин; 

припустимі – існують у прихованому виді та 

виникають реально за певних умов. За 

формою виявлення автор поділяє погрози на 

фізичні та словесні [9, с. 12].  

В.М. Тертишник зазначає, що забезпечення 

безпеки учасників кримінального процесу це 

здійснення правових, організаційно-технічних 

та інших заходів, спрямованих на захист 

життя, здоров’я, житла, майна, честі та 

гідності цих осіб від протиправних посягань з 

метою створення необхідних умов для 

належного здійснення правосуддя [10, с. 226].  

О.В. Усенко обумовлює критерій 

розмежування реальної і удаваної небезпеки та 

зазначає, що визначення небезпеки як реальної 

чи удаваної повинно базуватися на достовірному 

знанні тих фактів, наявність яких безперечно 

свідчить про існування реальної погрози 

заподіяння шкоди особам чи їх цінностям. Тобто 

наявність конкретних доказів, що 

підтверджують реальність існування погрози 

заподіяння шкоди учасникам кримінального 

процесу. Якщо такі факти відсутні, то й погроза 

небезпеки може кваліфікуватися як удавана, а не 

реальна [11, с. 133].  

В.В. Войніков безпеку у кримінальному 

процесі розуміє, як стан захищеності особис-

тості, здоров’я, майнових прав суб’єкта кримі-

нального процесу, його рідних та близьких; 

службової таємниці; завдань органів досудо-

вого розслідування та суду зі здійснення 

правосуддя від реальних або можливих загроз, 

який забезпечується уповноваженими на те 

суб’єктами за допомогою кримінально-

процесуальних, адміністративних, оперативно-

розшукових заходів, а також криміналістичних 

рекомендацій [5, с. 23].  

Д.П. Чекулаєв визначає безпеку особи, яка 

сприяє правосуддю, як стан учасника процесу, 

при якому виключена можливість 

протиправного посткримінального впливу на 

нього з боку інших осіб з метою перешкодити 

зверненню до правоохоронних органів, 

розслідуванню та розгляду судом кримінальних 

проваджень, або через помсту за належну участь 

у кримінальному судочинстві [12, с. 147].  

Є.В. Жаріков визначає безпеку як особливий 

стан об’єкту, явища або процесу, який 

характеризується повною відсутністю 

зовнішньої та внутрішньої небезпеки та погроз, 

або таким ступенем захищеності, який дозволяє 

об’єкту зберігати свою сутність та цілісність в 

умовах цілеспрямованого руйнівного впливу 

зовні або у самому об’єкті [7, с. 8].  

А.А. Юнусов вважає, що забезпечення 

безпеки учасників кримінального процесу та 

інших осіб – це діяльність компетентних 

органів, що направлена на створення умов, за 

яких життю та здоров’ю цих осіб не загрожує 

небезпека, або усунення небезпек [13, с. 168].   
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В.С. Зеленецький визначає, що будь-яка 

небезпека викликає у людини потребу в 

захисті, але особливо гостро вона відчувається 

саме за наявності реальної небезпеки. За си-

лою спонукального впливу на людину потреба 

у захисті може зрівнятися лише з голодом. 

Виходячи із такого змісту безпеки, під її забез-

печенням слід розуміти прийняття компетент-

ними органами сукупності спеціальних захо-

дів, здійснення яких призвела, а значить «за-

безпечила» усунення загрози, що існувала, 

тобто можливості завдання шкоди об’єктам, 

що охороняються, особам або іншим ціннос-

тям, настання якої раніше побоювались [8, с. 84].  

Як бачимо, питання пов’язані із 

забезпеченням безпеки учасників 

кримінального процесу привертають увагу 

низки фахівців, вчених, юристів, оскільки 

займають вагоме місце в системі 

кримінального провадження. Безумовно 

міркування науковців носять велике значення, 

але визначення певних понять на рівні закону 

говорить про їх важливість і доцільність. 

Зокрема, відповідно до ст. 1 Закону 

забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у  

кримінальному судочинстві – це здійснення 

правоохоронними органами правових, 

організаційно-технічних та інших заходів, 

спрямованих на захист життя, житла, здоров'я 

та майна цих осіб від протиправних посягань, з 

метою створення необхідних умов для 

належного відправлення правосуддя [3, с. 3]. 

Як бачимо, держава не залишається 

осторонь сфери забезпечення безпеки осіб у 

кримінальному процесі, а навпаки бере 

активну участь у вказаних правовідносинах. 

Кримінально-процесуальне право є засобом 

реалізації кримінального показання, одного з 

найбільш суворих засобів впливу на 

особистість шляхом застосування державних 

заходів щодо обмеження прав і свобод людини 

та громадянина. Тому тільки закріплення в 

кримінальному процесі реальних заходів для 

забезпечення прав і законних інтересів 

особистості робить можливим їх застосування. 

Висновки та пропозиції. Таким чином, як 

це випливає з міркувань про поняття безпеки і 

безлічі термінів з нею пов'язаних, забезпечення 

належної безпеки і захисту є гарантією 

справедливого судочинства. У словниках, 

присвячених міждисциплінарних галузях, 

досліджуваним поняттям приділена недостатня 

увага, що підтверджується малим числом 

наукових термінів, що містять поняття безпека і 

забезпечення безпеки. Як в юридичних 

словниках, так і в спеціалізованих законах, 

немає терміна, що повною мірою описує безпеку 

особи в кримінальному процесі. 

Наявність у юридичних словниках 

визначень і понять, які торкаються до тієї чи 

іншої сторони предмету нашого дослідження, 

дозволяє окреслити лише досить вузьке коло 

суб'єктів безпеки, а також невелику кількість 

дій, які застосовуються для їх досягнення. 

Важливим і необхідним моментом розвитку і 

реалізації інституту безпеки особи у 

кримінальному процесі стає розробка і 

прийняття певного кола законодавчих актів і 

формування організаційно-правової структури, а 

також інфраструктури даного інституту, що 

повинен містити чітко визначений 

термінологічний інструментарій.  

Проаналізувавши міркування низки вчених 

з питань визначення безпеки, захисту та їх 

забезпечення, а також врахувавши 

законодавче закріплення вказаних понять у 

кримінальному процесі, приходимо до 

висновку, що під заходами забезпечення 

безпеки у кримінальному процесі слід 

розуміти систему дій (заходів), які вчиняють 

уповноважені на те органи державної влади та 

їх посадові особи за для попередження та 

недопущення заподіяння будь-якої шкоди 

особам, які беруть участь у кримінальному 

процесі та забезпечення здійснення належного 

кримінального судочинства. 
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Серебрянский П., 

НАУЧНО-ПРАВОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ «БЕЗОПАСНОСТЬ» И «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ» В 

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

В статье раскрывается сущность смежных понятий - «безопасность» и «обеспечение безопасности» в уголовном 

процессе. Проводится анализ указанных понятий с точки зрения как отечественных, так и зарубежных ученых, а также 

дается оценка их юридическому закреплению. На основании проведенных исследований формулируется собственное 

определение понятия обеспечения безопасности участников уголовного процесса. 

Ключевые слова: безопасность, уголовный процесс, обеспечение безопасности, участники уголовного процесса, 

меры безопасности. 

 

Pavlo Serebrianskyi 

SCIENTIFIC-LEGAL DEFINITION OF THE CONCEPT OF "SAFETY" AND "SECURITY" IN CRIMINAL PROCESS 

The article reveals the essence of related concepts "security" and "security" in the criminal proceedings. An analysis of these 

terms in the understanding of both domestic and foreign scholars, as well as an assessment of their legal consolidation. On 

the basis of the conducted research, the actual definition of the concept of ensuring the safety of participants in the criminal 

process is formulated. 

Key words: security, criminal process, security assurance, criminal process participants, security measures. 

 


