
ПОЖАР B.J: 

Напіопа.-тьІшй універептет <•Одеська юридична акаде:мія>>, 

;:юuснт кафедри кримінального проuссу, 

кап;:пшат юр}ЦИчпих наук, лоuепт 

ШОДО ФАКТИЧНИХ ПІДСТАВ ВТРАТИ ОСОБОЮ СТАТУСУ 

ПРЕДСТАВНИКА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

Питаппя nтрати особою проuесуа.lьІюго статусу пре.асташшка у ,::rі

ючо~tу 3акоІю.ааnстnі пе :шайшло чіткого nідображеппя. Зважаючи па 
ІІ.с, у 11рано:шстосонніtі І Іракти ні ниникаютn тру,Т(НОІІІ.і 11ри ІшріІІІсні та 

ІІроІ (ссушІ nному офщнсІсні факту нтрати осо6ою статусу ІІрс_;Lстшт ика. 

То\ІУ іі 1m никає нсо6хі_;Lністn _;юс~Іі_;Lжснни ІІі_;Lстан )(JІ}І І-прати ІІрс,т(стан
нико:vt: свого процесуального статусу та усунення існуючих не,;::ю .. 1іків 
процесуа.т1ьної реr.lа:\'rентації питання про належне офор:\'шення цього 

ЮрИ.JИЧІІОГО факту, 

Вnажао.ю, шо пі.Jстаnи nтрати як і пі.Jстаnи пабуття особою статусу 

предстаюшка потрібно поді1яти па .Jna шпи: фактичні пі.Jсташr (юри
,:,ичні факти, 3 ншнтістю чи ні,тtсутністю иких, нор\іІа 11рана Іюн'и3уt-: 

ІІрИІІИНеНН}І ІІрС.іLСТаНЮ1ІПНа) та ІІрОІІ.есуа~ІhНі ІІі,:tсТаНИ (юрІЩИЧНИі1 

факт визнання уповноваженим суб'єкто:\t втрати пре.Jставнико:\'І свого 

процесуютьного статусу). 

О.Jпісю з :~..rатеріа.lьІю-праnоnих пЬстаn nтрати особою статусу пре.J

сташшка служить пеnЬпоnідпість особи пре.Jсташшюl вимогам, які .JO 
пьоrо пре.J'яnляються законом. По-перше, пеобхідпо дотри1tуnатися 

Jlf1<lJН1.:J, В j.JJ<l1X JJCpC.iLG<ІЧCJJИИ JJCpCJJЇK OCiG, 1іШТJ JИХ Ш1КОJ JУJШТИ фу І JK

UЇIO нрс,цсташшка. КПК Украї1ш uстшtоu.:нос коло ociG, які \tожуть Gути 
3аКОНЮ1\Н1 ІІрСіІСТаНЮ1Ка\11И (СТ. 44, 59, 64, 11. ] СТ. 3) та КО.-10 осі(), }ІКі 

можутn нисту11ан1 у ро.-Іі JtoGpoнi.-Іhi01X ІІрСіІстаню1кін (ст. 5Х, 63). C;ІiJl 
3а3начити, 1110 на сnоп)і(ні ко.-10 останніх є 110 суті о6\11сжсюн1 і 11е н 

бі.1ьшості випадків - а.Jвокат (за вик.rІюченням представництва юри

..JІІ'ІНИХ осіб). Отже, якшо в xo.Ji пронацження буце встанов .. 1ено віцсут
пість факту батькіnстnа, опікупстnа. паяшюсті сnідоцтnа про пра nо па 
Jайпяття ацnокатською дія.1ьпістю, тощо, то ui прецсташшки втрачають 
сніі1ІІрОІІесуаJІhНИі1 статус. 

По-іLр)ТС, 3акон ІІсрсіtбачш-: оGстанини, ІІLО ниІ<JІючаютn участь ociG 
}ІК ІІрс,тtстанникін (ст. 7Х КПК). При ІІhО\ІІУ 3акон(щансІlh нихо;tитn :1 
принципу нецопушення поєцнання проuесуа .. 1ьних функцій. Закон не 
цозво .. 1яє оцній і тій ж особі бути представником цвох учасників про

nа.Jжеппя, :~..rіж іптересю..rи яких с суперечпості. Предсташшцтnо особою 
супереч.тпших інтересів рі:ших учаспикіn процесу озпачас захист одІюго 

предсташпоnапого :ш рахупок іншого. 
Нор\іІа СТ. 7Х КПК УкраЇНИ ІІСрс;tGачаЕ, ІІLО ІІрС,Т(СТаНЮ1КОМ не може 

Gути ocoGa, икає G;Іи3nки м р(щиче\11 aGo ч~Іено\11 сі\іІ'ї с;Іі,тtчою, І Ірокурора 
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ІІОТСІJІІі.ІІОІ'О а()о KOI'O-HcGyilh і3 CКJiailY cy;ry. Але на ЛОСУ.ІtОНИХ СТа,Т(і~ІХ 
мож.;Іина ситуац1~1, коли ІІрс;tстанник є ро;tичсVІ кер1нника орІ'ану .ІtО

су;юноІл р<нслщунанюІ, ІІ(О на на Іну ;tумку, також Іюнинно НИКJІючат11 

)''"Часть такої особи як представника. Проте така с:итуаuія залишена поза 

правовою рег .. 1аментацією діючої редакції ст. 78 КПК України і то :му ця 
пор11а потребус зміп. 

Праnосуб'сктпість предстаюшка у криміпа.1ьІrо:му проnа;:rжепі nи

магас, шоб nіп буn uілком праrюздапш11 та ;:rісщатпи:м. Ця ду:мка Груп
туєтhс~І на :ШІ'а_;ІhНИХ ІІО.;ІОЖСНН~ІХ I(ИHlЛhHO-IIIJOI(CCyaЛhHOI'O 3аКОНО,ІЩН

СТНа. Так, 3І'і;rно статті 40 І\ ПК України ІІре,тtстсшни ком у су,Іtі може Gут11 
адвокат або інша особа, яка досягла вісі:мнадuяти років, має цивільну 

процесуальну ;:rієздатність і належно посвід~rені повноваження на з;:rій

спешrя пре;:rстаnпиuтnа n cy;:ri. А отже nилrашrя предсташшка у nста
поn .. 1еІІО1ІУ законом поря;:rку не;:rісздатни:м с пі;:rстаnою д.тrя nтрати ним 
сnого процесуальпого статусу. 

І Ц с OJtHa оGста ни на, ~~ка унс мою І и н .. І ює участn осі() }І к ІІрс,тtста нн и кін 
стосуєтhс~І 3аконно1·о ІІІJС)tстанниІІ.тна. За ст. 44 КПК, :шконниtі ІІІJС.Іt

ставник, який :має інтереси чи діє всупереч законним інтересам осіб, 

яких він представляє, неважливо з яких мотивів, чи то з помст:и, ч:и то 

з корислив:их мотивів або інших особистих інтересів, не може бути за

конним предетаnником і поnинеп бути замінений іншим. 

Наступпою фактичною підстаnою nтрати особою статусу предстаn
ІІика С Ві}(МОІН1 ОСО6И, }[КУ ІІІJС)~СТаШІ~ІІОlІ>, Ві}( ІІОС .. ІУІ' ІІре}(СТШ\ІІИКа ЧИ 
ІІІJС)~СТаВІІИКа Ві}~ ВИКОІШІІШІ СВОСЇ фуІІКІtіЇ. СJІі}( -~а-ІІІаЧИТИ, ЩО Іtі фак

ТИ MaiOTh бути ІІСННИМ 'ІИНОVІ (:юкрсма, J(ОКументаЛhНО) ІІЇJlТНСрJlЖСННі. 
Так, наІІJ1ИКJІа;t, н~о;ю ні;tмони ІІрс;tстанника ні;r никонаннs.~ оGон\І3кін 

IIJ1CltCTaHHИI(THa а()о ОСО6И, s.JKY ІІре,Т(СТаНШІЮТh, Hilt ІІОСJІУІ' ІІJ1СJ(СТСШНИ
Ка, то ue :може бути виражене у заявах до осіб, які ве;:rуть провадження, 
про від:мову від представництва (представника) у зв 'язку із розірвання~-! 

угоди, догоnору про падапня юридичпих послуг або скасоnапій довіре

ності юридичною особою, яка й видала. Також щодо nідмови особи, яку 
представляють, nід предсташшка, nопа може бути й о;:rпосторошrьої та 

оформJІюнатиси 3а ана_;югією j нормою ст. 54 КПК ІІІШІхом <:КJш;шнн}І 
ІІІJОТОКШІУ НЇіlМОНИ НіЛ IIIJC)tCTaHHИKa а()о ~-ЇОІ'О :шміни. 

Щодо права на від:мову захисника від виконання своїх обов'язків 

пре;:rставниuтва, то КПК України суттєво розширив ui підстави по
ріnпяпо iJ КПК 1960 р . .За ст. 47 КПК, окрі11 існуючих раніше підстаn, 
nіп nпpani nідмовитися nід nикопашrя сnоїх обоn'язкіn і у nипа;:rках 

незгоди J підозрюваним, обвинуnаченим шо;:rо вибраного пим спосо

Gу 3ахисту, :ш НИН}ІТКОVІ ниІІа}tкін оGон\І::;коІюЇ участі 3ахисника, aGo 
УVІИСНОІ'() НСНИКОНаНН}І ІІі,І~О3ІJЮНаНИМ, оGнинунаЧСНИМ умон УКJІа,Т(С

НОГО з захиснико:м договору, яке проявляється, зокрема, у система

тичному не;:rодержанні законних порад захисника, порушенні ю-rмог 

КПК тощо. 

286 



Врахонуючи те, 1110 ІІреж:танниІІтно може ниникнути .·ІИІІІе ІІ(о;ю 

учасника ІІрона;Іженни, то нтрата осоGою, ику ІІрс;(стаНJІ}ІЮТh, статусу 

OCTaHHhOI'O ПІІ-не :ш соGою ІІрИІІИНСНН}І НіJ(НОСИН ІІреіІСТаННИІ~ТНа. Так, 
напри:к...1а..1 винесення постанови про вітмову у визнанні особи потерпі

.:Jи:м або скасування постанови про визнання особи потерпі.rюю, позбав

.:Jяс шо особу статусу потерпі.1ого та припипяс пошюnажеппя її прец

сташшка . .Загальпоnизнапою фактичною піцстаnою с смерть особи. яку 
предстаnляють чи особи-предсташшка. Ви:к...1ючешІЯ~f с nипадок, коли 
6 .. 1 И3hКі роіІичі оGни нуначеноп) ни \ШІ·аютn ІІро;(онжснН}І ро:1І-;ІИіІУ СІ Іра
ни :ш;(шІ рсаGіJІітаІ(іЇ ІЮ\1СрJюЇ осоGи. При11иненюІ юри.;шчної осоGи 

також тягне припинення відносин прецставниuтва та втрату представ

нико:v~ свого процесуального статусу. 

Отже, при наявності вказаних фактичних підстав, особа повинна 

nід~юшпись nіц прецсташшка чи прецсташшцтnа, або їй ~юже бути за

яn.lепо nідnіц, або ж nопа ~юже бути усунута nіц участі у проnаджепі осо

Gою. }ІКа :щіtіснює ІІрона.іІженни у СІ Ірані на ;щно\іІу ста11і. 

СМИРТІОВ М. J. 

Наuіона.-тьний універентет <•Оцсська юридwrnа акацс:-.rія», 

,IOІtettl" кафе,(ри кpимittшtr,trorл rrportecy. 
КаНДНЛа І ЮрИДlf'ШИХ наук, ЛОUСІП 

ІІОІЗІІОRАЖЮІІІЯ І ІРОКУРОРА І ІРИ ЗДІЙСІІІШІІІ 
НАГЛЯДУ У ФОРМІ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КЕРШНИШВА 

ДОСУДОВИМ РОЗСJІЩУRАІІІІЯМ 

Питання повноважень прокурора у криміна.r1ьно:му провадженні, 

правової природи прокурорського нагляду, у тому чис.:Jі пов'язаного із 

процесуальним керішшuтnо:и Jаnжди перебуnа.1и у uептрі уnаги паукоn

піn та практиків. 
На жш1 n, но на рс;шкІ (і}І Кри\1іна .. 1 nною ІІроІ~ссуа .. І nною ко;(сксу 

України ні;( 13.04.2012 року (;(а.ні- КПК), .Закону України «Про ІІро

куратуру•> ні;( 14. 10.2014року Сш .. І і- Закон України <<Про ІІрокуратуру•>) 

не сприя.:Jа вирішенню питання шодо po.:Ji проку1юра в кри~tіна.:Jьно~tу 
процесі та правової приро.J:и його повноважень. Бі.r1ьш того, сфор:му

.:Jьоnапі n зазначених нор~tапшІшх актах спірні пpanoni категорії nпесли 
ше бі.т1ьшу ш1утапипу n проб.:Jему, яка ро3глядасться. 

Апа.1ізуючи процесуа.:Jьне по.:Jоження прокурора nіцпоnіцпо цо 

j(ІЮЧОІ'О КрИ\ІІНа~І hHOI"O ІІрОІІССуа~І hHOI"O :ШКОНО.іШНСТНа, нсоGхі.іІНО 

нрахонунати, 111,0 ііОІ"О учаСТh у КрИ\ІіНаJІhНО\ІІУ ІІрОІІ.ССі НИ3НаЧаЄІ'hС}І 

в першу чергу закріш1ени:v~и у ст. 121 Конституuії України базовими 

287 


