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КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 
 
Стаття присвячена з’ясуванню сутності та змістового наповнення категорії доступу до правосуддя в 
кримінальному процесі України. В ході дослідження проаналізовано наведені в теорії окремі наукові підходи до 
визначення поняття та реалізації доступу до правосуддя в кримінальному провадженні, а також законодавчі 
положення, закріплені в міжнародних нормативно-правових актах та нормативно-правових актах національного 
законодавства. Доступ до правосуддя визначено як конституційне право особи, як принцип здійснення правосуддя, 
як одну із загальних засад кримінального провадження. Закріплення доступу до правосуддя в кримінальному 
процесуальному законодавстві України як одного з вихідних керівних положень свідчить про його винятково 
важливу роль в процесі здійснення кримінального провадження та необхідність забезпечення і дотримання з боку 
всіх учасників кримінального провадження. У статті виокремлено проблемні питання теорії та недоліки, що 
мають місце в чинному законодавстві, запропоновано шляхи їх вирішення, наведено власні міркування та підхід до 
визначення доступу до правосуддя в кримінальному процесі України.  
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Постановка проблеми. Як закріплено на 
рівні Основного закону держави – Конституції 
України, Україна є суверенна і незалежна, де-
мократична, соціальна, правова держава.  Однією 
з ключових ознак і невід’ємним атрибутом 
демократичної, правової держави є поділ влади, 
неможливість її узурпації в одних руках. Так, 
відповідно до ч. 1 ст. 6 Конституції України 
державна влада в Україні здійснюється на заса-
дах її поділу на законодавчу, виконавчу та су-
дову. В цілях подальшого наукового дослід-
ження та розкриття теми зупинимося саме на 
судовій владі, яка є окремою гілкою і яка 
наділена виключною компетенцією здійснюва-
ти правосуддя [1].   

Очевидно, задля того, аби правосуддя було 
ефективним і така діяльність судів забезпечу-
вала реальний захист прав людини, необхідні 
певні правові гарантії.  Однією з таких вихід-
них гарантій є закріплення права на звернення 
до суду. Незважаючи на регламентацію права 
на звернення до суду, а також доступу до пра-
восуддя як одного з основоположних принци-
пів в національному та міжнародному законо-
давстві, в нормативно-правових актах відсутнє 
чітке тлумачення такої ключової категорії як 
доступ до правосуддя, зокрема і в криміналь-
ному процесуальному законодавстві України, 
що часто призводить до звуження її змісту як у 
правозастосовній практиці, так і серед пред-

ставників наукової спільноти, що відтак має 
наслідком порушення прав людини та зумов-
лює необхідність дослідження цього питання в 
теорії та внесення пропозицій щодо удоскона-
лення чинних законодавчих формулювань 
задля вирішення даного проблемного питання. 

 Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Поняття та зміст доступу до правосуддя загалом 
та у кримінальному процесі зокрема є об’єктом 
наукових досліджень багатьох учених як 
вітчизняної доктрини, так і зарубіжних науковців. 
Так, дане питання підіймали у своїх працях 
О.М. Овчаренко, Л.С. Мірза, А.І. Петрушин, 
В.П. Шибіко, І.Я. Мокрицька, І.В. Гловюк та інші. 

Істотно, що серед представників наукової 
спільноти немає єдиної позиції щодо визна-
чення поняття та змісту доступу до правосуддя 
в кримінальному процесі України, його дії на 
різних етапах кримінального провадження. 
Різні підходи науковців обумовлені неодно-
значністю нормативних положень, які стосу-
ються визначення доступу до правосуддя. 

Метою статті є аналіз уже наявних праць і 
думок науковців, виклад власних міркувань і 
підходу до поняття та змісту доступу до 
правосуддя в кримінальному процесі України, 
а також визначення окремих недосконалих 
аспектів та вирішення проблемних питань. 

Основні результати дослідження.  В Кон-
ституції України встановлено, що її норми є 
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нормами прямої дії. Звернення до суду для 
захисту конституційних прав і свобод людини 
і громадянина безпосередньо на підставі Кон-
ституції України гарантується. Конституція 
гарантує захист прав та свобод людини і гро-
мадянина судом, як про це зазначено в ч. 1 ст.  
55 Конституції [1]. Закріплення таких гарантій 
та прав в нормативно-правовому акті найви-
щої юридичної сили свідчить про їх виняткову 
важливість у умовах існування та розвитку 
демократичної, правової держави. 

В ч. 3 ст. 7 Закону України «Про судоустрій 
і статус суддів» в розрізі права на справед-
ливий суд йдеться, що доступність правосуддя 
для кожної особи забезпечується відповідно до 
Конституції України та в порядку, встановле-
ному законами України [2]. 

Так, на основі і відповідно до Конституції 
побудовано національне законодавство і коли 
говоримо про доступ до правосуддя, то безпе-
речно така законодавчо закріплена категорія 
обов’язково слідує чи базується на  загальних по-
ложеннях Конституції, хоча формулювання «дос-
туп до правосуддя» в даному нормативно-право-
вому акті не зустрічаємо. 

Частина 1 статті 6 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод (яку 
ратифіковано згідно із Законом України «Про 
ратифікацію Конвенції про захист прав люди-
ни і основоположних свобод 1950 року, Пер-
шого протоколу та протоколів N 2, 4, 7 та 11 
до Конвенції» [3] і яка відповідно є частиною 
національного законодавства України як 
слідує з положень ст. 9 Конституції [1])  хоча 
прямо і не вказує про право звернення до суду 
чи доступність правосуддя, однак закріплює, 
що кожен має право на справедливий і публіч-
ний розгляд його справи упродовж розумного 
строку незалежним і безстороннім судом, вста-
новленим законом, який вирішить спір щодо 
його прав та обов'язків цивільного характеру 
або встановить обґрунтованість будь-якого ви-
сунутого проти нього кримінального обвину-
вачення [4], що вже автоматично означає право 
особи звертатись до суду, адже справедливий і 
публічний розгляд справи не може існувати 
сам по собі без відповідного звернення до суду. 
Підтвердженням цього є позиція ЄСПЛ, яку 
він виклав у своєму Рішенні у справі «Golder v. 
The UnitedKingdom»: «Було б неприйнятним, 
на думку Суду, якби частина 1 статті 6 деталь-
но визначала процесуальні гарантії сторонам у 
судовому провадженні, не забезпечивши на-
самперед того, без чого користування такими 

гарантіями було б неможливим, а саме – доступ 
до суду. Характеристики справедливості, пуб-
лічності та оперативності судового проваджен-
ня були б марними, за відсутності судового 
провадження» [5]. З таких міркувань видається 
логічним, що доступ до правосуддя є однією зі 
складових права на справедливий судовий роз-
гляд, яке включає можливість особи зверта-
тись до суду, а також брати участь у розгляді та 
вирішенні справи, що стосується її інтересів. 

Якщо брати до уваги галузеве процесуальне 
законодавство, зокрема кримінальне, в 
контексті засад кримінального провадження  
йдеться про доступ до правосуддя. Звідси 
можемо зробити перший висновок, що 
поняття доступу до правосуддя можна 
розглядати як конституційне право особи, як 
принцип здійснення правосуддя, як одну із 
загальних засад кримінального провадження.  

Істотно, що в науковій юридичній літерату-
рі досить часто зустрічається поняття доступ-
ності правосуддя, про яку йдеться і в ряді нор-
мативно-правових актів, в тому числі у деяких 
з вищезгаданих. Дані поняття (доступність 
правосуддя та доступ до правосуддя) вважа-
ємо не тотожними, адже смислове наванта-
ження у них різне.  Так,  доступність до право-
суддя можна розглядати як більш широке 
поняття, оскільки властивість доступності за-
безпечує можливість доступу.  

О. М. Овчаренко визначає доступність пра-
восуддя як «стан організації судової системи 
та юрисдикційної діяльності суду в демокра-
тичному суспільстві, який задовольняє потре-
бу суспільства у вирішенні юридично значу-
щих справ і відповідає вимогам, закріпленим у 
міжнародно-правових актах» [6, с. 9]. 

З цієї точки зору,  науковець розглядає 
доступність правосуддя крізь призму не лише 
побудови та результативної діяльності судів, 
але й з урахуванням аспекту юрисдикційності, 
що в системі слугують гарантією захисту прав 
особи в судовому порядку.  

На думку Л. С. Мірзи, доступ до правосуддя 
є складним поняттям, яке включає ряд аспектів. 
Основні – процесуальний і організаційно-забез-
печувальний. Вони охоплюють всі стадії проце-
су і правові ситуації від можливості звернення 
до суду за відновленням порушених прав про-
тягом усього попереднього розслідування до 
участі в судовому розгляді кримінальної спра-
ви, подальшого звернення до вищих судових 
інстанцій (аж до міжнародного правосуддя), 
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отримання правового рішення і його якісного 
виконання [7].  

Дана позиція розкриває багатогранну сут-
ність доступу до правосуддя, враховуючи різні 
його сторони та складові. Якщо розглядати 
доступ до правосуддя, беручи до уваги, окрім 
власне питань, пов’язаних із зверненням до 
суду та здійсненням правосуддя,  ще й органі-
заційно-забезпечувальні елементи, то можемо 
стверджувати, що вони закладають підвалини 
руху справи на всіх стадіях провадження та 
участі особи у цьому провадженні.  

Задля того аби звернення до суду та можли-
вість бути залученим до процесу розгляду та 
вирішення справи були не декларативними по-
ложеннями та відповідали такій загальнопра-
вовій категорії та панівному принципу як 
верховенство права, необхідна сукупність пев-
них передумов, як от: територіальна доступ-
ність судів, ефективна побудова системи судів 
з урахуванням предметної та інстанційної під-
судності, організація діяльності працівників 
суду та налаштування електронних автомати-
зованих систем, які допомагають у питаннях 
судового процесу тощо. 

Як зазначає В. П. Шибіко, «доступ до пра-
восуддя у кримінальному процесі означає пев-
ний процесуальний режим (у вигляді визна-
чених у кримінально-процесуальному законі 
певних вимог, заборон і дозволів) як систему 
відповідних процесуальних засобів, який дає 
можливість учасникам процесу знати про свої 
права на активну участь у справі, використову-
вати ці права для справедливого її вирішення» 
[8, с. 41]. 

Як вже було зазначено, поняття доступу до 
правосуддя можемо, по-перше, визначити як 
право особи.  З точки зору такого розуміння 
доступ до правосуддя є можливістю особи, 
гарантованою державою і визначеною на рівні 
Конституції України як нормативно-правового 
акта найвищої юридичної сили, звертатись до 
уповноваженого здійснювати правосуддя 
органу – суду – за захистом та відновленням 
порушених прав, свобод та інтересів, бути 
залученим до цього процесу. 

Як принцип судочинства, доступ до 
правосуддя є міжгалузевим керівним та 
вихідним положенням, на якому базується 
процесуальне законодавство усіх галузей 
права, що забезпечує у свою чергу право особи 
на звернення до суду, можливість участі у 
судовому розгляді відповідних справ.  

Якщо проаналізувати доступ до правосуддя, 
то сумнівів у тому, що він повністю відповідає 
всім характеристикам засадничих положень за-
гального характеру, немає. Найперше, як прин-
цип, доступ до правосуддя становить базис для 
побудови і застосування інших правових норм. 
По-друге, наведеними раніше прикладами пра-
вових норм з нормативно-правових актів різної 
юридичної сили підкріплено таку ознаку прин-
ципів як їх нормативну визначеність. По-третє, 
норми, які прямо чи опосередковано вказують 
на доступ до правосуддя, підтверджують  влас-
тивість цього принципу здійснювати врегулю-
вання відповідних правовідносин. Крім того, 
будь-який правовий принцип є правовою нормою 
– «норма-принцип», а тому йому характерна 
санкціонованість державою, тобто настання не-
гативних наслідків і застосування передбачених 
чинним законодавством заходів у випадку пору-
шення. Так, недотримання вимог, які виплива-
ють з сутності та змісту того чи іншого принци-
пу, обов’язково тягне прийняття не правового рі-
шення, такого, що суперечить основним заса-
дам, що у свою чергу означає можливість оскар-
жувати дії чи бездіяльність особи, що допустила 
таке порушення аж до міжнародних судових 
установ після використання всіх національних 
засобів юридичного захисту [1], зокрема ЄСПЛ, 
практика якого враховується при застосуванні 
кримінального процесуального законодавства 
України відповідно до ч. 5 с. 9 КПК України [9]. 
Окрім цього, особа, яка порушує той чи інший 
принцип, може бути притягнена до відповіда-
льності і до неї можуть бути застосовані заходи 
державного примусу. 

Врешті, коли говоримо про доступ до пра-
восуддя в кримінальному процесі, то значення 
«доступу» в даному випадку полягає в можли-
вості скористатися гарантованим національ-
ним та міжнародним законодавством правом 
звернутись до суду, брати участь розгляді та 
вирішенні справи на всіх стадіях  криміналь-
ного провадження. Вважаємо коректним виз-
начати дане поняття через зазначені ознаки 
принципів, адже п. 14 ч. 1 ст. 7 КПК України 
визначає доступ до правосуддя саме як одну із 
засад кримінального провадження [9]. У зв’яз-
ку з цим доступ до правосуддя у криміналь-
ному процесі є засадничим правилом, осново-
положною ідеєю, закріпленою на міжнародно-
правовому та національному законодавчому 
рівні, яким повинні відповідати зміст та форма 
кримінального провадження, що гарантує 
особі можливість реалізувати надані їй права 
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щодо участі в кримінальному провадженні, 
включаючи всі його стадії. 

Зміст доступу до правосуддя в криміналь-
ному провадженні передбачає наявність пев-
них складових, які у сукупності повно регулю-
ють діяльність особи із здійснення її прав у хо-
ді кримінального провадження. Всі ці складові 
становлять свого роду систему і порушення 
хоча б однієї з наданих особі законодавством 
можливостей, яку вона має намір реалізувати, 
базуючись на принципі доступу до правосуд-
дя, тягне за собою грубе порушення її прав. 

На думку В. П. Шибіко, «забезпечення пра-
ва особи на доступ до правосуддя як принцип 
кримінального процесу має своїм змістом: 
право особи (учасника процесу) особисто бра-
ти активну участь у процесі і контролювати 
цей процес; право особи брати активну участь 
у процесі і контролювати цей процес з допомо-
гою свого захисника (підозрюваний, обвинува-
чений, підсудний, засуджений, виправданий) 
чи представника (потерпілий, цивільний пози-
вач, цивільний відповідач); обов'язок органів 
дізнання, досудового слідства, прокурора, суд-
ді і суду своєчасно документально оформити 
процесуальний статус особи, роз'яснити їй її 
процесуальні права на активну участь у 
процесі і на контроль цього процесу (його хід і 
результати, проміжні і остаточні) і забезпечити 
можливість для їх реалізації [10, с. 167]. 

Як можна простежити, науковець розглядає 
зміст доступу правосуддя, враховуючи різні 
стадії кримінального провадження, в тому чис-
лі і досудове розслідування, що цілком виправ-
дано з огляду й на закріплення відповідних 
можливостей особи в Кримінальному процесу-
альному кодексі. 

 Однак, досить цікавими є роздуми пред-
ставників наукової спільноти щодо того, чи 
«працює» принцип доступу до правосуддя на 
стадії досудового розслідування.   

Гловюк І. В. переконана, що діяльність суду 
у досудових стадіях кримінального процесу не 
має ознак правосуддя [11], з чого логічно слі-
дує, що доступ до правосуддя за своїм змісто-
вим наповненням не застосовується в прямому 
значенні цього слова в процесі досудового 
розслідування. Вчена дійшла такої думки з 
тлумаченням поняття правосуддя у «вузько-
му» розумінні, оскільки в роботі йдеться про 
широке та вузьке визначення правосуддя. У 
«вузькому» значенні правосуддя у криміналь-
них справах наводиться як діяльність із засто-
сування матеріального права та застосування 

до осіб, які вчинили злочин, заходів держав-
ного примусу. «Широке» визначення  охоплює 
не лише власне розгляд та вирішення справи, а 
й судовий контроль за законністю діяльності 
органів досудового розслідування, дотримання 
прав учасників досудового розслідування. 

Якщо слідувати з наведеного «вузького» 
значення правосуддя, то безперечно, досудове 
розслідування не має ознак, характерних право-
суддю, адже на цьому етапі не відбувається 
вирішення справи по суті, суд не приймає рі-
шення щодо притягнення особи до відповідаль-
ності. Однак, якщо візьмемо до уваги форму-
лювання, які мають місце в законодавстві Укра-
їни, які були наведені вище, а також назву Роз-
ділу VIII Конституції України – «Правосуддя», 
під яким законодавець, вочевидь, розуміє не 
тільки розгляд та вирішення справ судом, а й 
здійснення інших функцій, які суд не може де-
легувати іншим органам чи посадовим особам, 
то й поняття і зміст доступу до правосуддя 
коректно визначати, враховуючи, що принцип 
діє на всіх стадіях кримінального провадження.. 

Тим не менше, заслуговують уваги й дещо 
інші думки, що в цілому є досить 
обґрунтованими і мають логічне зерно. 

Формулюючи поняття доступу до 
правосуддя у кримінальному процесі,     І. В. 
Гловюк виходить із значення концепту право-
суддя. На її переконання, якщо пов’язувати 
доступ до правосуддя із доступом до криміна-
льного процесу, то незрозуміло, чим відрізня-
ються між собою кримінальний процес та 
правосуддя у кримінальних справах. Вчена 
зазначає, що базовою конструкцією, яка відо-
бражає необхідність судового захисту прав 
особи у кримінальному процесі, повинна бути 
конструкція «доступ до суду». У своїй статті 
вона приходить до висновку, що «у криміна-
льному процесі доступ до суду – це наявність 
можливості розгляду та вирішення по суті 
кримінально-правового та кримінально-
процесуального спору судом як на досудових 
(доступ до судового контролю), так і у судових 
(доступ до правосуддя) стадіях». Правосуддя у 
кримінальних справах вона розглядає як 
функцію суду з розгляду та вирішення по суті 
кримінальної справи та застосування у зв’язку 
з цим норм матеріального права, і розуміє 
доступ до правосуддя у кримінальному 
процесі як забезпечення можливості розгляду 
кримінальної справи по суті у судових стадіях 
кримінального процесу [11]. 
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Розкриваючи зміст доступу до правосуддя, 
будемо притримуватись чинних законодавчих 
формулювань і реалій, адже не коректно зву-
жувати зміст даного поняття, оскільки це по-
тягне за собою і звуження можливостей особи, 
оскільки якщо зводити правосуддя в криміна-
льному процесі суто до стадії судового про-
вадження, тоді постає питанні як гарантувати 
особі її право на участь і судовий захист під 
час досудового розслідування, для прикладу. 
Більше того, так, слідчий суддя наділений пов-
новаженням здійснювати судовий контроль, 
проте не можна стверджувати, що вся стадія 
досудового розслідування не має ознак 
правосуддя. 

Забезпечення права на доступ до правосуддя 
включає можливість брати участь у досудовому 
розслідуванні на всіх його етапах: його початку, 
під час проведення слідчих розшукових, 
негласних слідчих (розшукових) та інших 
процесуальних дій та на етапі закінчення 
досудового розслідування. Наведемо декілька 
аргументів, що свідчать про доступ до 
правосуддя на стадії досудового розслідування.  

Цілком очевидно, що бувають ситуації, ко-
ли ще на початку досудового розслідування 
має місце бездіяльність слідчого, прокурора, 
що має вияв у невнесенні відомостей про кри-
мінальне правопорушенн до ЄРДР. Було б зов-
сім нелогічно, якби законодавства не закріп-
лювало можливості оскаржити таку форму ді-
яльності. Важливо, що на стадії досудового 
розслідування КПК закріплює право оскаржу-
вати рішення, інші дії чи бездіяльність слід-
чого або прокурора (ст. 303), а також ухвали 
слідчого судді в апеляційному порядку під час 
досудового розслідування (ст. 309) [9]. Оче-
видно, всі ці дії є нічим іншим, як можливістю 
бути залученим до  кримінального проваджен-
ня на стадії досудового розслідування, безпо-
середньо доступом до правосуддя. 

Зміст засади доступу до правосуддя 
включає також право брати участь у розгляді 
та вирішенні справи, що стосується її прав, 
свобод та інтересів і діє на стадії судового 
провадження, що включає: 

 - підготовче провадження (ч. 2 ст. 314 зак-
ріплює можливість брати участь у підготов-
чому засіданні; ч. 5 ст. 314 – право обвинува-
ченого, його захисника чи законного представ-
ника, прокурора звертатись із клопотанням 
щодо складання досудової доповіді тощо); 

- судовий розгляд в суді першої інстанції 
(участь в судовому розгляді подання клопо-

тань під час судового розгляду тощо), право 
апеляційного та касаційного оскарження судо-
вих рішень,  подавати заяву про перегляд за 
нововиявленими або виключними обставина-
ми судового рішення суду будь-якої інстанції, 
яке набрало законної сили, брати участь у про-
вадженні за нововиявленими або виключними 
обставинами [9].   

Протягом всіх цих стадій особа тим чи 
іншим чином може сприяти здійсненню 
правосуддя, реалізовувати свої права щодо 
участі в кримінальному провадженні, подавати 
клопотання, оскаржувати дії чи бездіяльність 
відповідних осіб, збирати та подавати докази, 
брати участь у доказуванні і т.д. 

Законодавчим недоліком є відсутність чітко-
го тлумачення засади доступу до правосуддя в 
кримінальному провадженні, що може призво-
дити до безпідставного звуження її змісту. Так, 
ст. 21 КПК не дає повного уявлення про зміст 
доступу до правосуддя. Окрім цього, недоскона-
лим є побудова ст. 21: в частині 1 йдеться про 
право на справедливий розгляд та вирішення 
справи в розумні строки незалежним і неуперед-
женим судом, створеним на підставі закону, яке 
гарантується кожному [9]. В даному контексті 
видається, що зміст доступу до правосуддя зако-
нодавець пояснює через право на справедливий 
розгляд, що охоплює доступ до правосуддя, як 
було з'ясовано вище з урахуванням положень 
Конвенції про захист прав людини і осново-
положних свобод  та практики ЄСПЛ. Більше 
того, в одній статті йдеться про дві важливі та 
абсолютно різні засади – доступ до правосуддя 
та обов’язковість судових рішень, об’єднання 
яких законодавцем в нормах однієї статті не 
зовсім є зрозумілим. Доцільно виокремити кож-
ну із засад в статтю і щодо доступу до право-
суддя – розкрити більш повно його зміст, щоб 
уникнути можливих порушень цієї засади і 
прийняття національними судами рішень, які в 
подальшому стають об’єктом оскарження до ЄСПЛ. 

Висновки та пропозиції. Доступ до 
правосуддя в кримінальному процесі є однією з 
ключових засад кримінального провадження, яка 
відповідає тенденціям розвитку демократичної, 
правової держави, і полягає в можливості 
реалізації особою права на звернення до суду та 
судовий захист її нормативно закріплених 
можливостей на всіх стадіях кримінального 
провадження та відображає процесуальний 
статус і роль суду як гаранта прав, свобод та 
законних інтересів людини і громадянина. Чітке 
нормативне визначення цього принципу, його 



№ 8 (41) вересень 2020 р.   

 

27 

змісту є необхідними з точки зору забезпечення 
його ефективного використання в 
правозастосовній практиці, дотримання прав 
людини, відтак доцільним є внесення відповідних 

змін до Кримінального процесуального кодексу 
України в частині, що визначає змістове 
наповнення доступу до правосуддя. 
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Костюковская О. В. 
Статья посвящена определению сущности и составляющего содержания доступа к правосудию в уголовном процессе Украины. 
В ходе исследования проанализированы приведены в теории отдельные научные подходы к определению понятия и реализации 
доступа к правосудию в уголовном производстве, а также законодательные положения, закрепленные в международных 
нормативно-правовых актах и нормативно-правовых актах национального законодательства. Доступ к правосудию определено 
как конституционное право человека, как принцип осуществления правосудия, как одну из общих принципов уголовного 
производства. Закрепление доступа к правосудию в уголовном процессуальном законодательстве Украины как одного из 
выходных руководящих положений свидетельствует о его важной роли в процессе осуществления уголовного производства и 
необходимость обеспечения и соблюдения со стороны всех участников уголовного производства. В статье выделены проблемные 
вопросы теории и недостатки, имеющие место в действующем законодательстве, предложены пути их решения, приведены 
собственные рассуждения и подход к определению доступа к правосудию в уголовном процессе Украины. 
Ключевые слова: доступ к правосудию, стадия досудебного расследования, стадия судебного производства. 
 
Olga Kostiukovska 
The article is devoted to definition and content of the category of access to justice in the criminal process of Ukraine. In the course of the 
research the separate scientific approaches to the definition of the concept and realization of access to justice in criminal proceedings, as 
well as the legislative provisions enshrined in international normative legal acts and normative legal acts of national legislation are 
analyzed. Access to justice is defined as a constitutional right of a person, as a principle of justice, as one of the general principles of 
criminal proceedings. Recognition of access to justice in the criminal procedural legislation of Ukraine as one of the guidelines indicates its 
important role in the criminal proceedings and the need to ensure and comply with by all participants of criminal proceedings. The 
problematic issues of the theory and the shortcomings that occur in the current legislation are highlighted, ways to solve them are suggested 
in the article. Some own considerations and approach to determining access to justice in the criminal process of Ukraine are also presented. 
Key words: access to justice, stage of pre-trial investigation, stage of court proceedings. 
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