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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЗАХИСТ 
 

Ст. 63 Конституції України зазначено, що підозрюваний, обвинуваче-
ний чи підсудний має право на захист[1]. Право на захист - це сукупність 
процесуальних прав, які надані підозрюваному, обвинуваченому чи засудже-
ному, виправданому та завдяки яким вони отримують можливість захищати-
ся від обвинувачення чи підозри, відстоювати свою непричетність, домагати-
ся пом'якшення відповідальності всіма передбаченими законом способа-
ми[2].Тобто вони мають право на законному рівні на самозахист та захист від 
обвинувачення чи підозри їх, та щодо їх винуватості. 

Як слушно зазначав В.В. Солдатський, особиста недоторканність є од-
ним із найважливіших прав людини, тому проблематика його захисту є пріо-
ритетною та актуальною [3, с. 524]. У зв’язку із тим, що суттєві обмеження 
прав особи на свободу та особисту недоторканність в кримінальному процесі 
відбуваються якраз при застосуванні ізоляційних запобіжних заходів, то під-
вищення рівня захисту при затриманні є важливою проблемою вдосконален-
ня механізму захисту прав та законних інтересів особи у кримінальному про-
цесі. 

Проблеми забезпечення права особи на захист у кримінальному прова-
дженні досліджувалися у працях Т.В. Варфоломеєвої, Є.І. Виборнова, Ю.О. 
Гурджі, Я.П. Зейкана, Ю.М. Грошевого, О.П. Кучинською, Т.В. Маляренко, 
Є.І. Макаренко, А.М. Мельник, В.В. Назаровим, В. П. Шибіко, В.М. Тертиш-
ником, В.М. Федченком та ін. 

Однак, незважаючи на значнукількість наукових праць, присвячених, як 
дослідженню діяльності захисника так і кримінально-процесуальному затри-
манню, своєї актуальності питання забезпечення права на захист у криміна-
льному процесіне втрачають. 

Нормативне закріплення права на захист включає в себе декілька аспек-
тів, а саме: 1) перелік прав, які підозрюваний (обвинувачений) може реалізу-
вати особисто шляхом: а) надання усних або письмових пояснень із приводу 
підозри або обвинувачення; б)прийняття безпосередньої участі у проведенні 
слідчих (розшукових) дій чи інших процесуальних дій щодо збирання та на-
дання доказів, у тому числі за участі інших учасників кримінального проце-
су; в) здійснення дослідження наданих суду доказів, у тому числі має можли-



Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (ДДУВС, 16.05.2018) 

77 

вість у суді задавати питання потерпілим, свідкам та експертам; г) подання 
скарг на дії й рішення слідчого, прокурора, слідчого судді й суду (див. коме-
нтар до ст. 42 КПК). 

2) аспект, це перелік прав, які підозрюваний, обвинувачений для забез-
печення права на захист може реалізовувати за допомогою захисника та за-
конного представника, що передбачені положеннями статей 44-54 КПК; 

3) аспект випливає з обов’язку слідчого, прокурора, слідчого судді й 
суду сприяти підозрюваному (обвинуваченому) в реалізації його права на за-
хист, шляхом роз'яснення його прав (зокрема, запрошення та участі захисни-
ка, права на конфіденційне побачення з ним, права на ознайомлення у вста-
новлених законом випадках з документами й матеріалами кримінального 
провадження, та можливості зняття з них копій, у тому числі права на подан-
ня клопотань та скарг і т. ін.)[4]. 

У кримінальному провадженні на підставі угод право на захист забез-
печено обов’язковим виконанням судом вимог ч. 4 або ч. 5 ст. 474 КПК для 
роз’яснення права мати захисника, у тому числі права на отримання правової 
допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або за-
хищатися самостійно. Крім цього, у випадках, передбачених ст. 52 КПК (із 
тих підстав, по яких угоду може бути укладено), обвинуваченому має бути 
забезпечено захист за призначенням[5]. Тож суд зобов’язаний роз’яснити об-
винуваченому про його законне право мати захисника. Проте, в деяких випа-
дках він має право відмовитися від отримання правової допомоги і захищати-
ся самостійно, окрім окремих винятків обов’язкової участі захисника в кри-
мінальному провадженні. 

Відповідно до ч. 1 ст. 52 КПК участь захисника є обов’язковою 
у кримінальному провадженні щодо особливо тяжких злочинів. У цьому ви-
падку участь захисника забезпечується з моменту набуття особою процесуа-
льного статусу підозрюваного. Згідно з ч. 2 ст. 52 КПК в інших випадках 
обов’язкова участь захисника забезпечується у кримінальному проваджен-
ні:1) щодо осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні криміна-
льного правопорушення у віці до 18 років, – з моменту встановлення факту 
неповноліття або виникнення будь-яких сумнівів у тому, що особа 
є повнолітньою;2) щодо осіб, стосовно яких передбачається застосування 
примусових заходів виховного характеру, – з моменту встановлення факту 
неповноліття або виникнення будь-яких сумнівів у тому, що особа є повнолі-
тньою;3) щодо осіб, які внаслідок психічних чи фізичних вад (німі, глухі, 
сліпі тощо) не здатні повною мірою реалізувати свої права, – з моменту вста-
новлення цих вад;4) щодо осіб, які не володіють мовою, якою ведеться кри-
мінальне провадження, – з моменту встановлення цього факту;5) щодо осіб, 
стосовно яких передбачається застосування примусових заходів медичного 
характеру або вирішується питання про їх застосування, – з моменту встано-
влення факту наявності в особи психічного захворювання або інших відомос-
тей, які викликають сумнів щодо її осудності;6) щодо реабілітації померлої 
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особи – з моменту виникнення права на реабілітацію померлої особи;7) щодо 
осіб, стосовно яких здійснюється спеціальне досудове розслідування або 
спеціальне судове провадження, – з моменту прийняття відповідного проце-
суального рішення;8) у разі укладення угоди між прокурором та підозрюва-
ним чи обвинуваченим про визнання винуватості – з моменту ініціювання 
укладення такої угоди[4]. 

Ст.59 Конституції України передбачено право кожної особи у вільному 
у виборі захисника своїх прав [1]. 

Між тим, згідно ч.1 ст.45 КПК України реалізувати таке право за чин-
ним кримінальнимпроцесуальним законодавством можливо лише за участі 
професійного адвоката,який має свідоцтво на право адвокатської діяльності 
та внесений до Єдиного реєстру адвокатів.Відповідно до положень частини 2 
вказаної статтізахисником є адвокат, який здійснює захист підозрюваного, 
обвинуваченого, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбача-
ється застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру 
або вирішувалося питання про їх застосування, а також особи, стосовно якої 
передбачається розгляд питання про видачу іноземній державі (екстради-
цію)[2]. 

Відповідно до чинного Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» у ст.6 визначено,адвокатом може бути фізична особа, яка має по-
вну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в га-
лузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла ста-
жування (крім випадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвока-
та України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльні-
стю[6]. 

Таким чином, реалізація конституційного права кожної особи у вільно-
му у виборі свого захисника, а відповідно і права на захист, положеннями 
чинного КПК України суттєво обмежується. 

Підводячи підсумок слід зазначити, що гарантіями права підозрюваного 
(обвинуваченого) на захист є, зокрема: презумпція його невинуватості. Пок-
ладання тягаря доказування на сторону обвинувачення, а наявність сумнівів у 
його вині на користь підозрюваного (обвинуваченого). Крім того, суттєве 
значення має і правове положення недопустимості доказів та права на оскар-
ження в апеляційному й касаційному порядку вироку та інших судових рі-
шень.  

Водночас обмеження підозрюваного (обвинуваченого) у реалізації кон-
ституційного права щодо можливості вільного ним вибору захисника своїх 
прав, як на нашу думку, суттєво обмежує реалізацію засади забезпечення 
права на захист. 
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ЩОДО ПОРЯДКУ ЗБЕРІГАННЯ РЕЧОВИХ 
ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 
Одним із фундаментальних понять доказового права й теорії криміна-

льного процесуального доказування є поняття речових доказів, яке, незважа-
ючи на значну кількість наукових публікацій, сьогодні залишається диску-
сійним. До того ж, у зв’язку з прийняттям нового Кримінального процесуа-
льного кодексу України [1] (далі – КПК) є необхідність аналізу та подальшо-
го дослідження новел і змін, що в ньому закріплені. Одним з таких питань є 
джерело доказів – речові докази, що мають важливе значення в кримінально-
му провадженні. 

Комплексне дослідження доказів у кримінальному процесі та в їх різ-
них аспектах здійснювалося багатьма процесуалістами-науковцями як радян-
ського часу, так і сучасних. Істотний внесок у дослідження інституту доказів 
і речових доказів, зокрема, здійснили Ю. Азаров, М. Видря, Ю. Грошевий, В. 
Дорохов, Л. Карнєєва, Є. Коваленко, В. Крючков, В. Нор, М. Погорецький, Д. 
Савицький, С. Стахівський, М. Строгович, М. Якуб та інші. 

Речові докази мають процесуальне значення для визначення характеру 
й обставин злочину та виявлення осіб, які його вчинили. Важливим у цьому 
зв’язку є й питання зберігання речових доказів. Адже формування речових 
доказів і їх використання в кримінальному провадженні неможливе без здій-
снення допоміжної, забезпечувальної діяльності, орієнтованої на збереження 
самого матеріального носія та його доказових ознак. Крім того, зберігання 
речових доказів є не лише гарантією реалізації завдань кримінального прова-
дження, закріплених у ст. 2 КПК, а й необхідною умовою дотримання майно-


