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ВИДИ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Важливу роль у забезпеченні реалізації, захисту та охорони прав і 
свобод людини і громадянина в Україні, як  правовій державі відведено 
право особи на правову допомогу, закріплену у ст. 59 Конституції 
України [1]. Цей й не дивно, оскільки в сучасних умовах показником 
розвиненого, демократичного, правового, здатного до існування за 
сучасних умов розвитку суспільства є інститут адвокатури. Особливо 
актуальним дане твердження є для кримінального процесу, в якому 
адвокат відіграє надзвичайно важливу роль. Саме тому, ми розглянемо 
види адвокатської діяльності в кримінальному провадження.

Перш ніж досліджувати види адвокатської діяльності в кримінальному 
провадження необхідно визначити кого слід вважати захисником. Так, 
захисником у кримінальному процесі є адвокат, який здійснює захист 
підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, особи, 
стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного 
чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування, а 
також особи, стосовно якої передбачається розгляд питання про видачу 
іноземній державі (екстрадицію) [2].

При цьому, захисником не може бути адвокат, відомості про якого 
не внесено до Єдиного реєстру адвокатів України або стосовно якого в 
Єдиному реєстрі адвокатів України містяться відомості про зупинення 
або припинення права на заняття адвокатською діяльністю. 
Закріпивши таку норму законодавець забезпечує висококваліфікований 
захист підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, 
виправданого, особи, стосовно якої розглядається питання про видачу 
іноземній державі (екстрадицію), особою, яка має професійні навички 
у правовій сфері діяльності [3, с. 105-106].

Що стосується безпосередньо видів адвокатської діяльності у 
кримінальному проваджені, то вони насамперед, обумовлені роллю, 
яку відіграє в ньому адвокат, оскільки він може бути захисником 
підозрюваного, обвинуваченого (підсудного), засудженого, ви
правданого (ст. 45 КПК), представником потерпілого, цивільного 
позивача, цивільного відповідача (ст.ст. 58, 63 КПК) або надавати 
правову допомогу іншим учасникам провадження, наприклад, свідку 
(п. 2 ч. 1 ст. 66 КПК) [2].

Так, відповідно до Закону «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» видами адвокатської діяльності у кримінальному 
провадженні є:
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1) надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з 
правових питань;

2) складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів 
правового характеру;

3) захист прав, свобод та інтересів підозрюваного, обвинуваченого, 
підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої пе
редбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного 
характеру або вирішується питання про їх застосування, особи, 
стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі 
(екстрадицію);

4) надання правової допомоги свідку;
5) представництво інтересів потерпілого, цивільного позивача, 

цивільного відповідача;
6) представництво інтересів зазначених раніше осіб в міжнародних 

судових органах;
7) надання правової допомоги під час виконання, відбування та 

після відбування кримінальних покарань (наприклад, особі, яка відбула 
покарання, у питаннях про зняття судимості, що передбачено ст. 538 
КПК) [4].

На нашу думку, закріплення в Законі вищезазначених видів 
адвокатської діяльності, яку може використовувати адвокат є 
достатньою для належного захисту прав і свобод обвинуваченого, 
підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої 
розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію).

Таким чином, ми дослідили види адвокатської діяльності в 
кримінальному провадженні і вважаємо, що адвокат в кожній окремо 
визначеній ситуації і на кожній стадії кримінального провадження має 
значний інструментарій видів адвокатської діяльності, які він здійснює 
під час захисту прав і інтересів клієнта.

Опитк викoриcтaних джерел

1. Конституція України від 28.06.1996 / /  Відомості Верховної Ради України. —
1996. -  № 30. -  Ст. 141.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012
№ 4651-УІ / /  Відомості Верховної Ради України від 08.03.2013. — 2013 р., /
№ 9-10 /, стор. 474, стаття 88.

3. Кузьмічова-Кисленко Є. В. Захисник у кримінальному процесі України /  Є.
В. Кузьмічова-Кисленко / /  Юридична наука. — 2014. — № 10. — С. 104-109.

4. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 р.
№ 5076-УІ / /  Офіційний вісник України. — 2012. — №62. — Ст .2509.

Ключові слова: адвокатська діяльність, провадження, захист прав, 
свобода, обвинувачений, засуджений, виправданий.

Науковий керівник: старший викладач Нестерчук Л. П.

311


