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ВІДМОВА ПОТЕРПІЛОГО ВІД ПРЕДСТ.~ВНИК~ 

В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: 

СУЧЛСІІІСТЬ ТЛ ІІЕРСІІЕКТИВИ 

У кримівальпому проваджепні а,цnокат nідігр ас важлиnу роль у за

безпечепні прав і законних іптересіn пе лише підозрюваного, обnипу

nачепого, а й потерпілого. якого nіп може пре;:rстаn.~яти під час досудо

nого розслідуnаІІІ ІЯ й судового проnаджеІІІІЯ. А.J:же згідІІО ч. 1 ст. 58 КПК 
УкраЇНИ ІІОТСрІІіJІОІ'О у KpИMiH<UhH0\-1Y IIJJOHa)tЖCHHi \-10ЖС ІІрСJ(СТаНJІ!о-ІТІ·І 

ІІрс;tстанник- ocoGa, ика у криміналhному 11роналжснні \-1ає І І рано Gут11 

:шхисником. Вихо;tичи j 11. R ч. 1 ст. 56 КПК України, роGимо ниснонок, 
шо законодавець надіТІяє потерпіТІого правом не .111ше мати представ

ника, але й в будь-який момент кримінального провадження ві;:rмови

тися ni;:r його послуг. 
Разо11 -з ти11. якщо nідмова nід -захисника або його заміна урегу.~ьоnа

па ст. 54 КПК України, то ni.J:\-1ona потерпілого (а у nипа;:rках, пере;:rбаче
нихет. 59 КПК, 3аконно1·о ІІрс;(станника ІІотсрІІіJІОІ'о) ні,Іt ІІрс,Іtстанника 

чинним КПК України :шкріІІлсна тілhки 11. Х ч. 1 ст. 56. У ст. 7Х КПК 
України йдеться ви:к.,~ючно про підстави д.,~я ві;:rводу захисн:ика, пред

ставника в кримінальному прова11женні. 

На пашу ;:rумку, це поясшосться, перш :ш все, проблемпіспа за

безпечення праn потерпілого у кримівальпому проваджепні n аспек
ті «закріп.~еппя праnа потерпіТІого па безоплатну правову ;:rопо:могу 

292 



та рсІ' .. ІаVІснтаІІію ІІсрсJІіку ІІі;(стан :L.·І~І її на;(анюІ>) tІ, <.:. 1 IXJ, а також 
ІІрОGJІС\13ТИІ<ОЮ рса;ІhНОІ'О J(ОСТ)'ІІУ ІІОТСрІІі;н1Х Н КрИ\1іНа .. ІhНО\1)' ІІрона

;LЖСННі ;ю такої икісної Gс3ОІІJІатної нторинної ІІраІюної ;юІІОМОІ'И. 

Отже, с .. 1ід сказати про те, шо у будь-якій стації кримінального про
нацження потерпі.:пІй, законний прецставник потерпілого має право 

цобро13і1ЬІІО nіц:иошпись 13Ї..J прецстаnника-адnоката та самостійно nіц

стоюnапІ с13ої праnа та закоппі інтереси 13 проuесі або шміпити прец
сташшка . .Jo причин такої nіц~юnи :иожна nіцнести поnецінку прец
станника, 11(0 формуt-: у ІІОТСрІІі;юІ·о HIICHHCHi<.:Th у Gai1iL)'ЖOCTi iLO і1ОІ'О 

інтсрссін aGo уІІсрсюкснс сташІснюІ. ІІасинністh ІІрс;(станника ІІ((НО 

реа .. 1ізації доручених йому проuесуа.1ьних прав потерпі..1оrо, зокре:v~а, 
шодо збирання цоказів, оскарження рішень, дій чи бездія.1ьності с.lі..J

чого, прокурора, с .. 1іцчого суДJі, cy..J)~ систе:~латичне пез'яn.1еппя прец
сташшка ..1.1я участі у про13ацжеІпІі проuесуа .. lьІшх цій тощо, 

Не ~южна не погоцитись з ..JУ:\Ікою про те, шо критерія~ш ефекпш
носп J(l~l~lhHOCП 3.іШОКата-ІІрСJ(СТаННИКа ІІОТСрІІlJІОІ'О у КрИ\ІlНа~ІhНО\ІУ 

ІІрОНа,Т(ЖСННі t-:: 3аGС:1ІІСЧСНЮІ ІІОННОІІ.іН НОЇ рса~Іі3<ІІLіЇ 3<IHJ(<IHh КрИ міна~ І h

НОГО пронацження і додержання основних його засац; реальне понов

.1ення порушених криміна.lЬНИ:\'І правопорушення:\'І прав потерпі1ого, 

встанов.ТІення і стягнення запаціяної КТУИ:\'Ііна .. 1ьним правопорушенням 
шкоци у пошю:\ІУ ро3мірі; попередження та/або скасуІ3ання пеобГрун

тоnаних, не 3акош1их і неспраnе..J.lІШИХ рішень, дій елЬчих і судоnих ор
І-аІІів; JаGс-НІСЧСІІІІ~І ІІОВІІОІІіІІІІОЇ рса;Іі:ШІ(іЇ ІІрОІІС<.:у<-LІІ>ІІИХ ІІрав ІІОТСр

ІІСІОІ"О. V1аІ<СИV1а.ІІ>ІІС J<ЩОІЮ.ІСІІІІИ у КрИ\ІіІІа.ІІ>ІІО\ІУ ІІрОШС:LЖСІІІІі і1ОІ'О 

3аконю1х інтсрссін 121. 
3нісно, ІІІС O)LHit-:10 ІІііІСТ<lНОЮ ;І;ІИ :ШVІlНИ ІІрСіІСТ<lННИЮ1-<ІіІНОКаП1 

може стати ні;(VІона і1оп) саVІОП) ні;L никонаню1 сноїх оGон'и~жін. Ч. 4 
ст. 47 КПК України вказує на підстави ..1.1я віц~юви захисника від ви
конання своїх обов'язків в кри~tіна.1ьно~tу провацженні. ІЗихоцячи з 

uього, с .. 1ід зробити шrсІюnок про те, шо предсташшк-ацІ3окат потер
пі..lого 13 кри~tіна.lьІю~tу проnаджеппі ~юже nід:иоnитись 13Ї..J nикопан
пя сnоїх обоn'язкіn у таких nипацках: за наяшюсті піцстаn для 13ідnоцу 

ІІрСJ(СТанника; НС3ПЩ<І 3 ІІОТСрІІі;НІVІ, :ШКОННИ\1 ІІрСіLСТаННИІ<ОVІ ІІОТСр

ІІі;юП) II~OJ(O оGраНОП) Ю1\1 LIIOCOGy НЇJ(СТОЮНаНН~І СНОЇХ І Іран T<l 3аКОН

НИХ інтересів, за винятком обов'язкової участі представника (маємо 

на увазі перспективу обов'язкової участі прецставника потерпі1ого в 

криміна .. 1ьному провацженні); умисне невиконання потерпі1им, його 
3акошш~t прецсташшко~t у:иоІ3 ук.1аденого і3 прецсташшко~t цогоnору, 

шо прояn.1ясться, зокре:иа, у систе:иатичному педодержанні шкошшх 
110pa.iL ІІрС;[СТаННИКа, ІюруІІІСННі НИVІОІ' ЧИННОЮ КПК УкраЇни; VІОП1НУ

НаНН~І ні;tмони ні.іtсутністю на;Ісжної кншІіфікаІІ.іЇ ;ци на.;шнюІ І Іраноної 

цопо:\'ІОПІ у конкретно:\'ІУ провацженні, шо є особлшо ск.ТJацни:v~. 

Піс.1я віц:v~ови віц представника потерпі..1ому, законному представ

нику потерпі..1ого :\'rає бути роз'яснено його право запросити іншого 
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IIJJC,!(LT<lKHИKa, і ~ІКІІ(О ІІОТСJJІІіJІИЙ, ~-ЇОІ'О :ШКОННИ~-і IIJJCJ(CTaKHИK jHOKY 

кш1китn Gажанн$.1 мати ІІрс;(<.:такника, кін може у Gулn-~Ікий моv1снт 3а

ІІросити НОКОІ'О IIJJCilCTaKHИKa а()о Ж КИМаІ'аТИ ІІрИ3НаЧСНН~І ЙОV1У ін

ШОГО пре;:rставника. У разі законодавчого врегу.1ювання актуальної на 

сьогодні проб.1ематики обов'язкової ·участі представника потерпілого 

n кри1tіпа.1ЬІІО1ІУ проnаджеппі с.1ід буде nка за ти па неможливість бе 3-
пі;::rсташюї nід1юnи потерпL1ого nід пре;:rстаnника та обоn'я3коnість за

лучення предетаnпика потерпіrюго за призпачеrшям у nипадку, якщо 

ІІОТСрІІі.ІІ И ~~ НС :ШJІУЧИТh ЙОІ"О <.:<!МОСТі і,Jно. І НІ ІІ ИМ И С.,ІОКаМ И, ~11<1110 ІІОТСр

ІІіЛ1і1, :ШІ<ОННИі1 IIJJC)lCTaKHИI< ІІОТСрІІі.ІОІ'О Кі,Іt\ЮКИКОІ кі;r IIJJCJ(CT<lKHИ

Ka, а потім змінив своє рішення і виявив бажання залучити са:мостійно 
представника або потребує за.1учення представника за призначенням, 

бажапня потерпL1ого мати пре;:rстаnпика мало б бути обоn'язкоnо 

Jадоnо.1епе. 

Вnажасмо, JаJпачепе коло питань потребус паразі проuесуа.1ьпої ре
І'JІамснтаІ(ії::; v1стою 3аGс::~ІІсчснюІ рсш1і:1ації 11рак та :1аконних 1нтерссш 

ІІОТСрІІ\.1101'0 К І<рИ.\-1\НШІhНОМУ IIJJOKa}(ЖeHHI. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИСУНЕННЯ ОСТАТОЧНОГО 

ОБВИНУВАЧЕННЯ НА ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ 

КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ 

Ві;(Іюкі;rно ;(о 11. 4 ст. 3 КПК України (юt;ш.Іі - КПК) (ЩНією і3 

спрощених форУІдосудового розс.1і;:rування, в якій здійснюється роз

слідування кримінальних проступків є дізнання. Законодавець ;:rифе

ренціює як кримінальне прова;:rження так і досудове розслі;:rування 

шодо J.1очипіn та кри1Ііпальпих проступків. Запроnа;:rжеппя інституту 

кри1Ііпа.1ьпих проступків спрямоnапо па спрощепня ;:rocyдonoro ро3-

стлуканн~І та СУJ\ОКОІ'О ІІроналжснюІ, шо може vшти нас.Іщком .ІtОС~ІІ·

нснн~І ІІрОІlСLУШІhНОЇ СКОНО.V1іЇ, 111,0 ІІО:НПИКНО СХНаJІЮЄТhОІ ОКреМИМИ 
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