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застосування негласних обмежень у протидії злочинності. 
за таких умов найактуальнішим завданням та першочер-
говою перспективою подальших наукових розвідок у до-
сліджуваній галузі виступає, на наш погляд, визначення 
форм, методів та особливостей провадження контрольно-

наглядової діяльності інших видів – судового контролю та 
прокурорського нагляду, які є спеціалізованими механіз-
мами перевірки обґрунтованості й законності негласних 
обмежень конституційних прав громадян у протидії зло-
чинності.
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постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими та практичними за-
вданнями. одним з найбільш складних і відповідальних 
видів надання кваліфікованої правової допомоги є діяль-
ність адвоката в якості захисника в кримінальному про-
вадженні, в силу можливості суттєвого обмеження прав 
людини і громадянина в цій сфері судочинства. крім того, 
складність надання кваліфікованої правової допомоги та-
кож обумовлюється тим, що діяльність захисника в кри-
мінальному провадженні відбувається в умовах тактично-
організаційного ризику.

аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких за-
початковано розв’язання даної проблеми. у вітчизня-
ній кримінальній процесуальній науці проблеми захисту 
в кримінальному провадженні були предметом таких вче-
них: с.а. альперта, о.в. Бауліна, в.д. Бринцева, в.в. Боя-
рова, т.в. варфоломеєвої, ю.М. грошевого, в.і. галагана, 
в.с. зеленецького, Я.п. зейкана, в.о. коновалової, о.в. 
капліної, в.т. Маляренка, М.М. Михеєнка, М.а. пого-
рецького, в.о. попелюшка, с.М. стахівського, о.г. Янов-
ського та інших. 

у зв’язку з прийняттям верховною радою україни 13 
квітня 2012 р. нового кпк україни, кардинально змінилася 
сутність кримінальної процесуальної політики, з’явилася 
абсолютно нова кримінальна процесуальна ідеологія, зо-
крема, в частині регулювання інституту забезпечення права 
на захист. тому виникла потреба наукового переосмислен-
ня правової природи захисту в кримінального проваджен-
ні, з’ясування основних підходів щодо суб’єктного складу 
сторони захисту, необхідність проведення ґрунтовного ана-
лізу національного кримінального процесуального законо-
давствам на предмет відповідності сучасним міжнародним 
стандартам в галузі захисту прав людини.

Метою даної статті є подальша теоретична розробка 
правової природи захисту в кримінальному провадженні 
україни, з’ясування особливостей залучення в якості за-
хисника, формулювання пропозицій щодо удосконалення 
кримінального процесуального законодавства україни. 

виклад основного матеріалу. конституція україни 
від 28 червня 1996 р., закон україни «про судоустрій і 
статус суддів» від 7 липня 2010 р. № 2453, містять важли-
ві положення, що регулюють право на правову допомогу; 
«кожний має право на правову допомогу; кожен є вільним 
у виборі захисника своїх прав; для забезпечення права на 
захист від обвинувачення та надання правової допомоги 
при вирішенні справ в судах в україні діє адвокатура» 1;2].

відповідно до ст. 44 кпк україни 1960 р., в якості за-
хисників допускалися: 1) особи, які мають свідоцтво про 
право на зайняття адвокатською діяльністю в україні; 2) 
інші фахівці в галузі права, які за законом мають право 
на надання правової допомоги особисто чи за дорученням 
юридичної особи; 3) близькі родичі обвинуваченого, під-
судного, засудженого, виправданого, його опікуни або пі-
клувальники (у випадках і в порядку, передбаченому кпк 
україни) [3].

проте, кпк україни 1960 р. не був позбавлений недолі-
ків в частині регулювання процесуального статусу захисника 
в кримінальному судочинстві. так, декларуючи підозрюва-
ному можливість захищати свої права та законні інтереси в 
кримінальному судочинстві за допомогою захисника, гаран-
туючи можливість допуску до участі в справі захисника на 
будь-якій стадії процесу, близькі родичі, опікуни та піклу-
вальники обвинуваченого в якості захисників допускалися 
лише з моменту пред’явлення обвинуваченому для ознайом-
лення матеріалів досудового слідства. коли участь захисника 
визнавалася обов’язковою, то близькі родичі та інші особи 
могли брати участь лише одночасно з захисником.

тому підозрюваний як суб’єкт кримінального судочин-
ства міг скористатися правовою допомогою виключно за-
хисника-адвоката, тим самим будучи позбавленим права 
на допуск в якості захисників його близьких родичів, опі-

кунів чи піклувальників.
прийняття 13 квітня 2012 р. верховною радою укра-

їни нового кпк україни, суттєво змінило ідеологію кри-
мінальної процесуальної політики україні, зокрема, пра-
ворозуміння правової природи інституту права на захист, 
оскільки, було звужено коло осіб, які можуть брати участь 
в кримінальному провадженні як захисники. так, відпо-
відно до ст. 45 кпк україни 2012 р., «захисником є адво-
кат, який здійснює захист підозрюваного, обвинуваченого, 
засудженого, виправданого, особи, стосовно якої перед-
бачається застосування примусових заходів медичного 
чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх 
застосування, а також особи, стосовно якої передбачаєть-
ся розгляд питання про видачу іноземній державі (екстра-
дицію). захисником не може бути адвокат, відомості про 
якого внесено до Єдиного реєстру адвокатів україни або 
стосовно якого у Єдиному реєстрі адвокатів містяться ві-
домості про зупинення або про припинення права на за-
йняття адвокатською діяльністю» [4].

проте, новий кпк україни 2012 р. не містить 
роз’яснення термінів «захист», «захисник»; «адвокат» 
тощо. в новому законі україни «про адвокатуру і адво-
катську діяльність» від 5 липня 2012 р. № 5076-VI, вперше 
визначено зміст основних термінів. так, згідно з п. 1-2 ст. 
1 даного закону, 1) адвокат – фізична особа, яка здійснює 
адвокатську діяльність на підставах та в порядку, що пе-
редбачені законом; 2) адвокатська діяльність – незалежна 
професійна діяльність адвоката щодо здійснення захис-
ту, представництва та надання інших видів правової до-
помоги клієнту; 5) захист – вид адвокатської діяльності, 
що полягає в забезпеченні захисту прав, свобод і закон-
них інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, 
засудженого, виправданого, особи, стосовно якої перед-
бачається застосування примусових заходів медичного 
чи виховного характеру або вирішується питання про їх 
застосування у кримінальному провадженні, особи, сто-
совно якої розглядається питання про видачу іноземній 
державі (екстрадицію), а також особи, яка притягається до 
адміністративної відповідальності під час розгляду спра-
ви про адміністративне правопорушення [5].

Як наслідок, в результаті реалізації кримінальної про-
цесуальної політики україни на правотворчому рівні, 
відбулося ідеологічне визнання за адвокатами виключ-
ного права надавати правову допомогу в кримінальному 
провадженні. в той же час, конституція україни містить 
конституційні гарантії прав і свобод кожної особи: «кон-
ституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути 
скасовані; при прийнятті нових законів або внесення змін 
до чинних законів не допускається звуження змісту та об-
сягу існуючих прав; не можуть бути обмежені права і сво-
боди передбачені статею 59 конституції україни» [1].

під час обговорення і прийняття нового кпк україни, 
поза увагою законодавця залишилися основоположні рі-
шення конституційного суду україни. рішенням консти-
туційного суду україни від 16 листопада 2000 року № 13-
рп/2000 (справа щодо вільного вибору захисника) та від 
30 вересня 2009 року № 23-рп/2009 (справа про право на 
правову допомогу) конституційний суд україни вирішив, 
що «обмеження права підозрюваного, обвинуваченого і 
підсудного на вільний вибір захисника інших юристів, які 
мають право на надання правової допомоги особисто чи 
за дорученням юридичної особи, суперечать положенням 
частини першої статті 59 та статті 64 Конституції 
України, за якими конституційні права і свободи людини 
і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, 
передбачених конституцією україни. зокрема, не можуть 
бути обмежені у будь-який спосіб права та свободи люди-
ни і громадянина, передбачені статтями 55, 59, 63 консти-
туції україни. закріплення лише за адвокатами права на 
здійснення захисту підозрюваного, обвинуваченого і під-
судного від обвинувачення, не сприяє конкуренції щодо 
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надання кваліфікованої правової допомоги у цих сферах і 
підвищенню кваліфікації фахівців у галузі права [6].

в той же час, незважаючи на внесені зміни до кримі-
нального процесуального закону, питання щодо залучення 
«інших фахівців в галузі права» залишалося невирішеним 
через відсутність офіційного тлумачення даного поняття.

нам думку п.в. кучевського, «суд неправомірно роз-
ширив перелік суб’єктів, які мають право на захист особи 
від обвинувачення, а також уві новий термін «фахівець у 
галузі права», не давши йому визначення, що зменшує на 
даний час ефективність правових механізмів захисту, які 
визначені у чинному кпк україни» [7, с. 8].

верховний суд україни зайняв протилежну, конститу-
ційному суду україни, правову позицію. в постанові пле-
нуму верховного суду україни «про застосування законо-
давства, яке забезпечує право на захист у кримінальному 
судочинстві» від 24 жовтня 2003 р. № 8 було зазначено, що 
«при вирішенні питання про наявність у фахівців у галузі 
права повноважень на здійснення захисту в кримінальній 
справі належить також з’ясовувати, яким саме законом їм 
надано право брати участь у кримінальному судочинстві як 
захисникам. визнати правильною практику тих судів, які 
за відсутності спеціального закону не допускають таких 
фахівців до здійснення захисту в кримінальних справах» [8]. 

проте, на цьому проблема участі фахівців в галузі пра-
ва в кримінальному судочинстві не була остаточно вичер-
пана. згідно рішення конституційного суду україни від 
30 вересня 2009 року № 23-рп/2009 (справа про право на 
правову допомогу) було вирішено, що «особа під час до-
питу її як свідка в органах дізнання, досудового слідства 
чи дачі пояснень у правовідносинах з цими та іншими дер-
жавними органами має право на правову (юридичну) до-
помогу від обраної за власним бажанням особи в статусі 
адвоката, що не виключає можливості отримання такої 
допомоги від іншої особи, якщо законами України щодо 
цього не встановлено обмежень» [9].

Європейський суд з прав людини в рішенні від 
24.11.2011 р. (остаточне рішення – 24.02.2012 р.) у справі 
«загородній проти україни» визнав неприйняття держа-
вою україни протягом тривалого часу спеціального за-
кону, що має регулювати повноваження фахівців у галузі 
права надавати правову допомогу у кримінальному про-
цесі, порушенням права заявника на вільний вибір захис-
ника, яке було обмежене в спосіб, що є несумісним з ви-
могами пунктів 1 та 3 статті 6 конвенції [10]. 

кодекс україни про адміністративні правопорушення 
від 7 грудня 1984 р. 3 8073-X визначає правовий статус 
осіб, які беруть участь в справі про адміністративне право-
порушення: «у розгляді справи про адміністративне право-
порушення можуть брати участь адвокат, інший фахівець у 
галузі права, який за законом має право на надання правової 
допомоги особисто чи за доручення юридичної особи» [11].

ст. 12 цпк україни від 18.03.2004 р. № 1618-IV визна-
чає: «особа, яка бере участь у справі, має право на правову 
допомогу, яка надається адвокатом або іншими фахівцями 
у галузі права в порядку, встановленому законом» [12]. ст. 
500 Митного кодексу україни від 13 березня 2012 р. № 
4495 VI регулює процесуальний статус захисника у справі 
про порушення митних правил: «як захисники допуска-
ються адвокати та інші фахівці в галузі права, які згідно 
із законом мають право на надання правової допомоги 
особисто чи за дорученням юридичної особи. Захисниками 
можуть бути також близькі родичі особи, яка притягу-
ється до адміністративної відповідальності за порушен-
ня митних правил, свідка, їх опікуни або піклувальники» 
[13]. ст. 16 кас україни від 6 липня 2005 р. № 2747-IV ре-
гулює механізм правової допомоги при вирішення справ в 
адміністративному суді: «для надання правової допомоги 
при вирішенні справ у судах діє адвокатура. у випадках, 
встановлених законом, правова допомога може надаватися 
й іншими фахівцями в галузі права» [14].

отже, в чинному кримінальному процесуальному за-
конодавстві, в порівнянні з іншим галузевим процесу-
альним законодавством україни, відсутнє правове регу-
лювання процесуального статусу фахівця в галузі права, 
який має право виступати в якості захисника в криміналь-
ному провадженні.

аналіз кримінального процесуального законодавства 
країн снд (російської федерації, республіки Білорусь, рес-
публіки казахстан) свідчить про те, що на пострадянсько-
му просторі в якості захисників допускаються: 1) адвокати 
(громадяни держави або іноземні адвокати відповідно до 
міжнародних договорів); близькі родичі, законні представ-
ники, опікуни, піклувальники, представники організацій, 
під опікою чи на утриманні яких знаходиться підозрюва-
ний, обвинувачений, підсудний, засуджений, виправданий 
(за клопотанням обвинуваченого); інші особи [15;16;17]. 

тим не менше, кримінальне процесуальне законодав-
ство цих країн, дещо звужено регулює інститут права на 
захист, оскільки, така можливість гарантується виключно 
підозрюваному та обвинуваченому, при цьому немає жод-
ної вказівки щодо гарантії права на захист для засуджено-
го, виправданого, особи, яка підлягає екстрадиції.

на сьогоднішній день, ще одним проблемним питан-
ням є процесуальні особливості участі в кримінальному 
провадженні адвокатів іноземних держав. у зв’язку з цим, 
в.г. гончаренко в.т. нора та М.Є. Шумило зазначають, 
що «адвокат іноземної держави також може здійснювати 
адвокатську діяльність в україні, зокрема і такі її види, як 
захист і представництво в кримінальному провадженні» 
[18, с. 156].

закон україни «про адвокатуру і адвокатську діяль-
ність» від 5 липня 2012 р. № 5076-VI, регулює процедуру 
набуття адвокатом іноземної держави права на заняття ад-
вокатської діяльністю в україні та особливості його стату-
су. відповідно до ст. 59 даного закону, «адвокат іноземної 
держави може здійснювати адвокатську діяльність в укра-
їні. адвокат іноземної держави, який має намір здійснюва-
ти адвокатську діяльність на території україни, звертаєть-
ся до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 
за місцем свого проживання чи перебування в україні із 
заявою про його включення до Єдиного реєстру адвокатів 
україни. до заяви додаються документи, що підтверджу-
ють право такого адвоката на заняття адвокатською діяль-
ністю у відповідній іноземній державі» [5]. 

проте, новий кпк україни 2012 р. містить главу 40 
«кримінальне провадження, яке містить відомості, що 
становлять державну таємницю» (ст. 517-518), в якій не-
достатньо врегульоване питання процесуальної участі 
захисника в даному виді провадження, а також питання 
участі в якості захисника в даному провадженні адвоката 
іноземної держави.

таким чином, положення ст. 45 кпк україни від 13 квіт-
ня 2012 р., які стосуються правової природи процесуальної 
діяльності захисника як сторони захисту в кримінальному 
провадженні, слід тлумачити розширено: захисником в кри-
мінальному провадженні може бути адвокат, які є громадя-
нином україни або громадянином іноземної держави.

висновки. в результаті проведеного дослідження, 
можна зробити наступні висновки:

1. оцінюючи положення ст. 45 кпк україни, можна 
констатувати, що сама по собі ця норма не суперечить 
конституції україни, оскільки за своїм змістом вона не 
обмежує права підозрюваного, обвинуваченого, засудже-
ного, виправданого захищати свої права і свободи усіма 
способами, які не заборонені законом, і користуватися до-
помогою захисника. 

2. в той же час, положення ст. 45 кпк україни вста-
новлюють заборону на участь в якості захисників інших 
категорій осіб. при такому буквальному тлумаченні цієї 
норми, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, ви-
правданому не гарантується вільний вибір захисника при 



137

Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2012
♦

умові надання йому кваліфікованої юридичної допомоги. 
тому її положення стають перешкодою для реалізації гро-
мадянами своїх конституційних прав, передбачених ст. 22, 
59 конституції україни.

3. ст. 45 кпк україни викласти в наступній редакції: 
Захисником є особа, яка в порядку, встановленому за-

коном, уповноважена здійснювати захист прав та закон-
них інтересів підозрюваного, обвинуваченого, засуджено-
го, виправданого, особи, стосовно якої передбачається 
застосування примусових заходів медичного чи виховного 
характеру або вирішувалося питання про їх застосуван-
ня, а також особи, стосовно якої передбачається розгляд 
питання про видачу іноземній державі (екстрадиція) та 
надання їм необхідної юридичної допомоги під час кримі-
нального провадження.

Як захисники допускаються адвокати, які є грома-
дянами України або громадянами іноземної держави 
відповідно до міжнародних договорів України, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою Укра-
їни, інші фахівці в галузі права, які за законом мають 
право надання правової допомоги особисто чи за до-
рученням юридичної особи. У випадках і в порядку, пе-
редбачених цим Кодексом, як захисники допускаються 
близькі родичі та члени сім’ї підозрюваного, обвину-
ваченого, засудженого, виправданого, його опікуни та 
піклувальники. 

4. встановити заборону допуску адвокатів іноземних 
держав до участі в кримінальному провадженні, перед-
баченому главою 40 «кримінальне провадження, яке міс-
тить відомості, що становлять державну таємницю» 
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практиЧні проБлеМи роЗглЯду і виріШеннЯ цивільного поЗову  
у криМінальноМу провадженні

practIcal proBlemS of hearINg aNd coNSIderatIoN aNd reSolUtIoN  
of a cIVIl actIoN IN crImINal proceedINgS

кахнич Х.р.,
????????

Львівського національного університету імені Івана Франка

У статті наведено основні практичні проблеми, що виникають при пред’явленні, розгляді та вирішенні цивільного позову у криміналь-
ному провадженні. Також з’ясовано причини таких проблем. Висловлено позиції автора щодо можливих шляхів розв’язання зазначених 
проблем. 
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