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запобіжних	 заходів	 і	 при	 постановленні	 відповідної	 ухвали	 отримують	 законну	 правову	
підставу	 для	 обмеження	 права	 людини	 під	 час	 провадження	 досудового	 розслідування	
кримінального	 правопорушення.	 Використання	 при	 обмеженні	 прав	 людини	 судової	
процедури,	 яка	 відповідає	 вимогам	 справедливості	 і	 заснована	 на	 конституційних	 засадах	
рівності	 учасників	судового	процесу	перед	законом	та	судом,	 змагальності	 сторін	 і	 свободі	
надання	 ними	 суду	 своїх	 доказів	 та	 доведенні	 перед	 судом	 їх	 переконливості,	 презумпції	
невинуватості,	забезпечує	дію	принципу	правової	визначеності	й	унеможливлює	прийняття	
непередбачуваних	для	суб’єкта	права	на	судовий	захист	рішень	і	свавільне	обмеження	його	
прав	і	свобод.	Багатовікова	юридична	практика	підтверджує,	що	саме	за	допомогою	судової	
процедури	вдається	найбільш	справедливо	визначити	міру	свободи	та	міру	відповідальності	
суб’єктів	правовідносин	[4,	с.	221–222].	

Водночас	 на	 сьогодні	 трапляються	 випадки	 неналежного	 виконання	 слідчими	 суддя	
своїх	 обов’язків.	 Наприклад,	 слідчим	 суддею	 Шевченківського	 району	 м.	 Києва	 під	 час	
розгляду	 клопотання	 заступника	 прокурора	 м.	 Києва	 про	 перевірку	 наявності	 підстав	 для	
подальшого	тримання	під	вартою	було	встановлено,	що	громадянин	Російської	Федерації	С,	
який	 розшукується	 компетентними	 органами	 Республіки	 Молдови	 для	 притягнення	 до	
кримінальної	 відповідальності	 за	 вчинення	 низки	 злочинів.	 У	 результаті	 розгляду	
клопотання	 слідчий	 суддя	 змінив	 запобіжний	 захід	 на	 домашній	 арешт.	 Незабаром	
громадянин	Г.	знову	зник,	наразі	триває	його	розшук.	

Таким	 чином,	 проведене	 дослідження	 наочно	 свідчить	 про	 необхідність	 подальшого	
комплексного	 вивчення	 питань	 судового	 контролю	 з	 боку	 слідчого	 судді	 у	 кримінальному	
провадженні,	 що	 надасть	 можливість	 запропонувати	 більш	 конструктивні	 пропозиції	
удосконалення	чинного	кримінального	процесуального	законодавства	України.	
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Становлення	 та	 розвиток	 кримінального	 процесуального	 законодавства	 України	
супроводжується	 розробленням	 різноманітних	 законопроектів,	 прийняттям	 нових	 законів,	
імплементації	 європейських	 стандартів	 з	 реалізації	 процесуальних	 прав	 підозрюваного	
(обвинуваченого).	 Не	 є	 виключенням	 норми	 законодавства,	 якими	 забезпечується	 та	
гарантується	 право	 людини	 на	 захист;	 умови	 та	 порядок	 вибору	 захисника;	 норми,	
направлені	 на	 гуманізацію	 кримінальних	 процесуальних	 відносин;	 підвищення	 рівня	
захисту	 прав,	 свобод	 та	 законних	 інтересів	 особи,	 які	 призвані	 вдосконалювати	 ті	 правові	
інститути,	що	існують	(наприклад,	змагальність	сторін).	
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Засада	 змагальності	 проявляється	 як	 в	 ході	 досудового	 розслідування,	 так	 і	 під	 час	
судового	розгляду,	під	час	яких,	дотримуючись	об’єктивності,	створюються	необхідні	умови	
для	реалізації	сторонами	їх	процесуальних	прав	і	виконання	процесуальних	обов’язків.	Саме	
участь	 сторін	 має	 важливе	 значення	 для	 забезпечення	 змагальності,	 сприяє	 прийняттю	
законних	 та	 обґрунтованих	 рішень,	 є	 передумовою	 виконання	 завдань	 кримінального	
судочинства.	

Одним	із	суб’єктів	правовідносин,	який	представляє	одну	із	сторін	і	на	якого	покладено	
сприяння	реалізації	основних	прав	і	свобод	людини	в	Україні,	а	також	їх	захист,	є	захисник.	
Захисник	 займає	 важливе	 місце	 в	 кримінальному	 процесі	 України:	 своїм	 існуванням	 і	
призначенням	він	забезпечує	здійснення	правосуддя	на	засадах	змагальності	сторін.	По	суті,	
його	 діяльність	 спрямована	 на	 захист	 прав,	 свобод	 і	 законних	 інтересів	 особи.	 Здійснення	
адвокатом	функції	захисту	прав	і	свобод	особи	в	кримінальному	судочинстві	є	однією	з	форм	
реалізації	принципу	змагальності	кримінального	судочинства	України.	

Окремі	аспекти,	що	стосуються	процесуального	стану	захисника	та	реалізації	стороною	
захисту	 своїх	 прав,	 були	 предметом	 дослідження	 значної	 кількості	 вчених-процесуалістів,	
таких	 як	 Ю.	П.	Аленін,	 Г.	І.	Алейніков,	 А.	Н.	Бірюкова,	 І.	В.	Гловюк,	 Ю.	М.	Грошевий,	
Я.	П.	Зейкан,	 О.	В.	Капліна,	 В.	Г.	Лукашевич,	 М.	М.	Міхеєнко,	 В.	Т.	Нор,	 Т.	В.	Омельченко,	
С.	Н.	Стахівський,	 В.	М.	Стратонов,	 Л.	Д.	Удалова,	 В.	Ю.	Шепітько,	 О.	Г.	Яновська,	 Ю.	П.	Янович	
та	інші.	

Не	 дивлячись	 на	 те,	 що	 вченими	 зроблено	 значний	 крок	 на	 шляху	 юридичного	
закріплення	 процедури	 залучення	 захисника	 до	 кримінального	 провадження,	 зазначена	
проблема	є	достатньо	актуальною	для	сучасного	кримінального	судочинства.	

Участь	захисника	є	важливою	гарантією	забезпечення	права	на	захист	в	кримінальному	
судочинстві.	 Суттєвою	 особливістю	 його	 процесуального	 статусу	 є	 обов’язок	
використовувати	надані	йому	процесуальні	права	в	інтересах	свого	підзахисного.	Діяльність	
захисника	 носить	 соціальний	 характер,	 оскільки,	 будучи	 орієнтованої	 на	 спростування	
обвинувачення,	 встановлення	 обставин,	 що	 пом’якшують	 відповідальність	 підзахисного,	
запобігання	порушенням	його	конституційних	прав,	вона	здійснюється	не	тільки	в	інтересах	
підозрюваного,	обвинуваченого,	а	й	в	інтересах	правосуддя	[2].	

Необхідність	 участі	 в	 кримінальному	 провадженні	 особи,	 яке	 професійно	 займається	
захистом,	обумовлена	наявністю	наступних	факторів:	

–	психологічним	 станом	 підозрюваного,	 обвинуваченого,	 щодо	 якого	 ведеться	
розслідування.	Цей	стан	не	дозволяє	адекватно	сприймати	все,	що	відбувається,	в	зв’язку	з	
чим	 необхідна	 допомога	 третьої	 особи.	 Така	 особа	 не	 має	 ніякого	 відношення	 до	 скоєного	
кримінального	 правопорушення	 і	 повинна	 володіти	 необхідними	 юридичними	 знаннями	
для	захисту	підозрюваного,	обвинуваченого	від	незаконного	притягнення	до	кримінальної	
відповідальності;		

–	відсутністю	 у	 підозрюваного,	 обвинуваченого	 повної	 довіри	 до	 посадових	 осіб,	 які	
проводять	 досудове	 розслідування	 і	 підозрюють	 або	 обвинувачують	 його	 в	 скоєнні	
кримінального	злочину.	Ця	недовіра	вимагає,	щоб	в	інтересах	правосуддя	в	кримінальному	
провадженні	брав	участь	суб’єкт,	до	якого	у	підозрюваного,	обвинуваченого	є	повна	довіра	і	
якому	б	він	довірив	свій	захист	від	підозри	(звинувачення);		

–	законодавчим	 дозволом	 функцій	 обвинувачення	 і	 захисту	 та	 визначенням	 їх	
суб’єктного	складу;		

–	дією	 принципу	 рівності	 сторін,	 який	 вимагає	 не	 тільки	 їх	 процесуальної	 рівності	 в	
оперуванні	доказами,	а	й	виконання	функції	професійно	підготовленими	суб’єктами,	тобто	
фахівцями	з	даного	питання	[1].	

Крім	 цього,	 метою	 кримінального	 судочинства	 в	 демократичній	 державі	 є	 не	 тільки	
справедливе	 покарання	 винного,	 але	 і	 недопущення	 притягнення	 до	 кримінальної	
відповідальності	 невинної	 людини.	 Для	 виконання	 другої	 частини	 цієї	 мети	 введений	
кримінально-процесуальний	 інститут	 захисту,	 який	 являє	 собою	 сукупність	 здійснюваних	
відповідно	 до	 закону	 процесуальних	 дій	 і	 відносин,	 спрямованих	 на	 повне	 або	 часткове	
спростування	(заперечення)	підозри	або	обвинувачення,	висунутих	конкретній	особі	або	ж	
поліпшення	 його	 стану	 та	 на	 забезпечення	 прав	 і	 охоронюваних	 інтересів	 цієї	 особи	 в	
кримінальному	провадженні	[3,	с.	110].	
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З	 прийняттям	 у	 2012	 році	 нового	 КПК	 України	 деякі	 питання	 процесуального	
положення	захисника	не	втратили	своєї	актуальності.	Це	викликано	тим,	що	процесуальне	
становище	 захисника	 в	 кримінальному	 провадженні	 –	 одна	 з	 найскладніших	 і	 актуальних	
проблем	теорії	і	практики	кримінального	судочинства.	Від	правильного	його	застосування,	
відповідно	 до	 чинного	 кримінального	 процесуального	 законодавства,	 залежить	 рішення	
багатьох	 конкретних	 питань,	 пов’язаних	 з	 участю	 захисника	 в	 кримінальному	 процесі,	
ефективного	здійснення	функції	захисту	прав	і	свобод	особистості	[5].	

Як	 відзначають	 автори	 науково-практичного	 коментаря	 до	 Кримінального	
процесуального	 кодексу	 України,	 участь	 захисника	 є	 важливою	 процесуальною	 гарантією	
захисту	прав	і	законних	інтересів	підозрюваного,	обвинуваченого	та	інших	осіб,	щодо	яких	
здійснюється	 кримінальне	 провадження.	 Тому	 КПК	 обмежує	 коло	 осіб,	 які	 можуть	 бути	
захисниками.	Так,	адвокатами	в	кримінальному	провадженні	можуть	бути	особи,	які	мають	
свідоцтво	про	право	на	заняття	адвокатською	діяльністю	та	виконують	функцію	захисту	на	
професійній	 основі.	 До	 того	 ж,	 відповідно	 до	 ч.	2	 ст.	45	 КПК	 України,	 це	 повинен	 бути	
адвокат,	відомості	про	який	внесені	до	Єдиного	реєстру	адвокатів	України	та	щодо	якого	в	
Єдиному	 реєстрі	 адвокатів	 України	 не	 містяться	 відомості	 про	 зупинення	 або	 припинення	
права	 на	 заняття	 адвокатською	 діяльністю	 [3].	 Такий	 підхід	 відповідає	 положенню	
Конституції	 України	 про	 те,	 що	 для	 забезпечення	 права	 на	 захист	 від	 обвинувачення	 та	
надання	 правової	 допомоги	 при	 вирішенні	 справ	 у	 судах	 та	 інших	 державних	 органах	 діє	
адвокатура	(ч.	2	ст.	59	Конституції	України)	[4,	с.	156].	Це	положення	є	принципово	новим	у	
порівнянні	 з	 КПК	 1960,	 відповідно	 до	 якого	 в	 якості	 захисників	 допускали	 також	 інших	
фахівців	 в	 області	 права,	 а	 в	 окремих	 випадках	 –	 і	 близьких	 родичів	 обвинуваченого,	
підсудного,	засудженого	і	виправданого.	

Впровадження	 Єдиного	 реєстру	 адвокатів	 України	 сприяє	 залученню	 до	 кримінального	
провадження	 лише	 професійних	 адвокатів.	 Це	 позитивний	 момент	 для	 сторони	 захисту	 і	
обвинувачення,	 адже	 складання	 кваліфікаційного	 іспиту	 як	 раз	 і	 передбачає	 оволодіння	
адвокатом	відповідними	навичками	та	знаннями,	що	є	гарантією	професіоналізму	кандидатів	
на	 внесення	 до	 реєстру.	 Тому,	 слідчий,	 прокурор	 зможе	 розраховувати	 на	 професійний	
«процесуальний	діалог»,	а	підозрюваний,	обвинувачений	–	сподіватися	на	професійний	захист	
його	прав	і	ефективне	використання	наданих	законодавцем	повноважень.	

Повноваження	 захисника	 на	 участь	 у	 кримінальному	 провадженні	 підтверджуються:	
свідоцтвом	про	право	на	заняття	адвокатською	діяльністю,	ордером,	договором	із	захисником	
або	 дорученням	 органу	 (установи),	 уповноваженого	 законом	 на	 надання	 безоплатної	
правової	допомоги	(ч.	1	ст.	50	КПК	України).	

З	 практичної	 точки	 зору	 важливе	 значення	 для	 захисника	 як	 учасника	 кримінального	
провадження	має	чітке	закріплення	його	повноважень,	а	також	процесуальний	механізм	 їх	
реалізації,	що	на	сьогодні	в	чинному	КПК	України	є	відсутнім.	Отже,	чинним	КПК	України	не	
закріплено	 чіткий	 перелік	 прав	 захисника,	 а	 тільки	 в	 ст.	46	 КПК	 України	 передбачено	
загальні	правила	його	участі	в	кримінальному	провадженні.	

На	відміну	від	кримінального	процесуального	законодавства	України,	законом	України	
«Про	 адвокатуру	 та	 адвокатську	 діяльність»,	 зокрема	 в	 ст.	20	 чітко	 закріплені	 професійні	
права	 адвоката	 [6].	 Зокрема,	 при	 здійсненні	 адвокатської	 діяльності	 адвокат	 має	 право	
вчиняти	будь-які	дії,	які	не	заборонені	законом,	правилами	адвокатської	етики	та	договором	
про	 надання	 правової	 допомоги,	 необхідні	 для	 належного	 виконання	 договору	 про	 надання	
правової	допомоги,	а	саме:	звертатися	з	адвокатськими	запитами,	в	тому	числі	на	отримання	
копій	документів,	до	органів	державної	влади,	органів	місцевого	самоврядування,	їх	посадових	
і	 службових	 осіб,	 підприємств,	 установ,	 організацій,	 громадських	 об’єднань,	 а	 також	 до	
фізичних	осіб	(за	згодою	таких	фізичних	осіб)	;	знайомитися	на	підприємствах,	в	установах	і	
організаціях	з	необхідними	для	адвокатської	діяльності	документами	та	матеріалами,	окрім	
тих,	 що	 містять	 інформацію	 з	 обмеженим	 доступом;	 складати	 заяви,	 скарги,	 клопотання,	
інші	 правові	 документи	 та	 подавати	 їх	 в	 установленому	 законом	 порядку;	 бути	 присутнім	
при	розгляді	своїх	клопотань	і	скарг	на	засіданнях	колегіальних	органів	і	давати	пояснення	
по	 суті	 клопотань	 і	 скарг;	 збирати	 відомості	 про	 факти,	 які	 можуть	 бути	 використані	 як	
докази,	 в	 установленому	 законом	 порядку	 запитувати,	 отримувати	 і	 вилучати	 предмети	 і	
документи,	їх	копії,	ознайомлюватися	з	ними	та	опитувати	осіб	за	їх	згодою;	застосовувати	
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технічні	 засоби,	 в	 тому	 числі	 для	 копіювання	 матеріалів	 справи,	 в	 якій	 адвокат	 здійснює	
захист,	представництво	або	надає	інші	види	правової	допомоги,	фіксувати	процесуальні	дії,	в	
яких	 він	 бере	 участь,	 а	 також	 хід	 судового	 засідання	 в	 порядку,	 передбаченому	 законом,	
тощо.	

У	 зв’язку	 з	 цим	 пропонується	 усунути	 цю	 прогалину	 шляхом	 закріплення	 в	 окремій	
статті	 КПК	 України	 переліку	 прав	 захисника,	 що	 в	 свою	 чергу	 дасть	 йому	 можливість	
реалізувати	його	права	в	повному	обсязі.	

Підводячи	 підсумки	 слід	 сказати,	 що	 участь	 захисника,	 як	 на	 стадії	 досудового	
розслідування,	 так	 і	 в	 кримінальному	 процесі	 в	 цілому	 –	 засіб	 і	 наслідок	 реалізації	
підозрюваним	(обвинуваченим)	права	на	захист.	Особа	може	вдатися	до	допомоги	захисника	
або	відмовитися	від	його	допомоги	в	будь-який	момент.	Така	відмова	допускається	лише	з	
ініціативи	 самої	 особи.	 Вимушена	 відмова	 підозрюваного	 (обвинуваченого)	 від	 захисника	
вважається	 порушенням	 права	 особи	 на	 захист	 і	 визнається	 підставою	 для	 скасування	
вироку.	Таким	чином,	заснована	на	законі	участь	адвоката	у	кримінальному	судочинстві,	а	
також	 надані	 захиснику-адвокату	 процесуальні	 функції	 і	 реальні	 можливості	 для	 їх	
реалізації	є	дуже	важливою	складовою	забезпечення	принципу	змагальності	кримінального	
судочинства.	
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ЗДІЙСНЕННЯ	ФУНКЦІЇ	ЗАХИСТУ		
В	СУДОВОМУ	ПРОВАДЖЕННІ	

Судовий	 розгляд	 є	 вирішальною	 стадією	 кримінального	 провадження,	 оскільки	 в	 ній	
встановлюються	 винуватість	 або	 невинуватість	 обвинуваченого,	 виноситься	 рішення,	 що	
визначає	його	подальшу	долю.		

У	 ході	 судового	 розгляду	 повністю	 реалізуються	 основні	 засади	 кримінального	
провадження,	які	забезпечують	виконання	його	завдань.		

Процедура	 судового	 розгляду	 історично	 склалася	 і	 є	 найбільш	 сталою	 в	 порівнянні	 з	
іншими	 етапами	 і	 провадженнями	 кримінального	 судочинства.	 Цій	 стадії	 та	 участі	 в	 ній	
сторін	присвячена	значна	кількість	наукових	робіт,	які	навіть	після	прийняття	КПК	України	
у	2012	р.	не	втратили	своєї	актуальності	[2;	3;	6;	11;	14;	15;].	
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