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Отже, задля забезпечення допустимості доказів на початковому ета-
пі провадження необхідним є правильне розуміння і суворе дотриман-
ня органами досудового розслідування вимог процесуального закону 
щодо підстав проведення процесуальних дій до початку кримінального 
провадження, суб’єктів їх проведення, належного їх процесуального 
оформлення та невідкладності (негайності) внесення відомостей до 
ЄРДР після проведення огляду місця події.  
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КПК України визначення таких понять, як «захист», «право на за-

хист», «представництво» не надає. Представництво – «здійснення 
певних дій однією особою від імені іншої чи інших» [1]. Під представ-
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ником у кримінальному проваджені слід розуміти самостійного дієзда-
тного учасника кримінального провадження, спеціально уповноваже-
ного певним учасником провадження на реалізацію належного йому 
комплексу процесуальних прав та обов’язків, з метою захисту та охоро-
ни прав і законних інтересів особи, яку він представляє [2]. 

 Згідно п. 5 ст. 1 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за-
хист це вид адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні захисту 
прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, 
підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбача-
ється застосування примусових заходів медичного чи виховного харак-
теру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному 
провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання про видачу 
іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка притягується до 
адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адмініс-
тративне правопорушення. У той же час, п. 2 ст. 1 Закону встановлено, 
що адвокатська діяльність це незалежна професійна діяльність адвока-
та щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів 
правової допомоги клієнту. Крім цього, п. 9 ч. 1 ст. 1 Закону визначає 
представництво як вид адвокатської діяльності, що полягає в забезпе-
ченні реалізації прав і обов’язків клієнта в цивільному, господарському, 
адміністративному та конституційному судочинстві, в інших держав-
них органах, перед фізичними та юридичними особами, прав і 
обов’язків потерпілого під час розгляду справ про адміністративні 
правопорушення, а також прав і обов’язків потерпілого, цивільного 
позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні [3].  

Відповідно до ч. 1 ст. 20 КПК України «Забезпечення права на за-
хист» право на захист мають підозрюваний, обвинувачений, виправда-
ний, засуджений, яке полягає у наданні йому можливості надати усні 
або письмові пояснення з приводу підозри чи обвинувачення, право 
збирати і подавати докази, брати особисту участь у кримінальному 
провадженні, користуватися правовою допомогою захисника, а також 
реалізовувати інші процесуальні права, передбачені КПК України. 
Іншими словами, принцип забезпечення права на захист – принцип 
кримінального провадження, орієнтований виключно на підозрювано-
го, обвинуваченого, виправданого, засудженого. А чи визначає та 
забезпечує законодавець право потерпілого на правничу допомогу, 
право потерпілого на представництво, що є невід’ємною складовою 
його права на процесуальну комунікацію?  

Незважаючи на те, що ст. 20 КПК України закріплює галузевий 
принцип – права на захист, у цій правовій нормі вказується на існуван-
ня представництва учасників кримінального провадження [4, с. 236]. 
Так, відповідно до ч. 4 ст. 20 КПК України участь у кримінальному 
провадженні захисника підозрюваного, обвинуваченого, представника 
потерпілого, представника третьої особи, щодо майна якої вирішується 
питання про арешт, не звужує процесуальних прав підозрюваного, 
обвинуваченого, потерпілого, третьої особи, щодо майна якої вирішу-
ється питання про арешт. 
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Зауважимо, ст. 7 Загальної декларації прав людини встановлено, що 
всі люди рівні перед законом і без будь-якої різниці мають право на 
рівний їх захист законом [5]. У свою чергу Міжнародний пакт про 
громадянські та політичні права зобов’язує державу забезпечити будь-
якій особі ефективний правовий захист у випадку порушення їх прав та 
свобод. Право на захист будь-якої особи, яка цього потребує, забезпечу-
ється державою, її компетентними законодавчими, адміністративними 
чи судовими органами [6]. Посилення правового захисту особи, розши-
рення і зміцнення правових гарантій її прав і свобод в умовах розвитку 
демократії, а також утвердження незалежної судової влади, як визна-
чального гаранту цих прав і свобод, справедливості і законності є 
необхідною умовою функціонування демократичної правової держави. 
Згадаємо, С. С. Алексєєв підкреслив, що правовий захист не можливий 
поза діяльністю відповідних державних органів. Якщо ж відновлення 
порушеного права проведено самим порушником, то таке відновлення 
не може вважатися правовим захистом [7, с. 92]. 

Згідно ст. 59 Конституції України кожен має право на професійну 
правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога 
надається безоплатно [8]. Статтею 10 Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів» також врегульовано надання правничої допомоги при 
реалізації права на справедливий суд, зокрема, відповідно до ч. 1, 2 
ст. 10 «кожен має право на професійну правничу допомогу; у випадках, 
визначених законом, держава забезпечує надання професійної правни-
чої допомоги безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх 
прав та особи, яка надає правничу допомогу» [9]. Ч. 1 ст. 56 КПК України 
чітко вказує на право потерпілого протягом кримінального прова-
дження мати представника та в будь-який момент кримінального 
провадження відмовитись від його послуг. 

Поняття «захист прав людини» розглядається в порівнянні з понят-
тям «правова захищеність». Обидва поняття представляють собою 
самостійні правові явища, де правова захищеність є і результатом 
захисту прав, а також одночасно мірою і ступенем його (захисту) ефек-
тивності. Водночас ці поняття відображають певну послідовність, 
оскільки поняття «захищеність» є похідним від поняття «захист прав», 
адже без захисту не було б і захищеності, тому що остання існує завдяки 
самому процесу захисту, ініціює його і є кінцевою метою. З іншого боку, 
захист з’являється там, де виникає потреба в захищеності, що на прак-
тиці приводить до проблеми їх розмежування [10]. 

С. Є. Абламський правовий захист особи, щодо якої вчинено кримі-
нальне правопорушення визначає як урегульовану законом систему 
процесуальних дій працівників органів досудового розслідування, 
прокуратури, слідчого судді, суду, організацій та установ, які спрямова-
но на поновлення прав та законних інтересів учасників кримінального 
провадження, а також відшкодування (компенсації) завданої криміна-
льним правопорушення шкоди [11, с. 17]. 

 Зрештою, розглядаючи захист як багатозначну категорію, слід пого-
дитися з думкою про те, що у широкому розумінні захист є діяльністю, 
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спрямованою на поновлення порушених прав та свобод, законних 
інтересів будь-якого суб’єкта процесу [12, с. 200].  

Реалізація процесуальних прав потерпілого як учасника криміналь-
ного провадження, відновлення його майнових та інших порушених 
прав, що є в тому числі метою кримінального судочинства, є криміна-
льно-процесуальною діяльністю, націленою на захист інтересів потер-
пілого як суб’єкта кримінального процесу. Іншими словами, вважаємо, 
є захисною діяльністю, яка здійснюється самим потерпілим, його за-
конним представником або представником потерпілого – особою, яка у 
кримінальному провадженні має право бути захисником. 

Отже, потреба потерпілого в захищеності як генетична передумова 
формування процесуального механізму правового захисту особи, 
щодо якої вчинено кримінальне правопорушення, має бути врахована 
законодавцем й на рівні закріплення основоположних засад криміна-
льного провадження. Очевидно, що «відсутність принципу криміна-
льного провадження, що визначав би гарантії забезпечення потерпі-
лого професійною правничою допомогою у випадках, ідентичних 
обов’язковості участі адвоката-захисника підозрюваного, є прогали-
ною КПК України» [13]. 

Адже законодавець, формулюючи завдання кримінального прова-
дження, передбачає в них положення, які покликані засвідчити особ-
ливу увагу й до прав потерпілого. Тому закономірно та справедливо 
було б засвідчити відповідну увагу до прав потерпілого, регламентуючи 
загальні засади кримінального провадження, передбачені ст. 7 та, 
зокрема, ст. 20 КПК України, передбачивши, що потерпілий має право 
на представництво, яке полягає у наданні йому можливості користува-
тися правовою допомогою представника, а також реалізовувати інші 
процесуальні права, передбачені КПК. Саме регламентування та забез-
печення права потерпілого на представництво – основа його правоза-
хисної комунікації в процесі.  
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Законодавство багатьох країн, в тому числі й українське, містить 

кримінальні процесуальні норми, спрямовані на врегулювання поряд-
ку здійснення видачі особи (екстрадиції) із спрощенням процедури. 
Аналіз статті 588 КПК України дозволяє дійти висновку про можливість 


