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ВИНОКУІОВ О. В. 

к~1ЇНСhКІ1Й НШlЇОНаЛhНИЙ унінерсІпет Ї\tені Тараса ІІІенченка, 

аспірант кафедри правосущя. ацвокат 

ЛКТУЛJІЬІІІ IIPOliJIIOviИ ЗЛJІУЧЮІІІЯ ЗЛХИСІІИКЛ 

ПРИ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ 

ЗЛТРИМЛІІІІІ ОСОБИ 

Ві.аповіцно до ч. 2 ст. 176 Кри:\1іна.1ьного проuесуа.1ьного коцексу 
України (пацалі - КПК), затри:~лаппя с ти~tчасошн1 :шпобіжІІИ~f за

хоцо~t, який застосоnусться з пі;:rстаn та n поря;:rку, nизпачено~1у цим 
І<ОіLСК<.:О\І ll, <.:. 94J. Нс:тажаючи на короткоча<.:ністn :штри\іІанюІ. :ш ха
ра КТСрО\-1 І Іра ВОО6\ІСЖС ІІІ> ІЮІІО С OJ(II ИМ iJ ІІаі16іJІІ>ІІІ суВОрИХ :ШІЮ6іЖІІ ИХ 
·шхОіLіІІl2. С. 324j. 

"3ахиет вііt нс3аконною та нсоG1·рунтованою :штри\ttаннн, на наІІІУ 

:ty\ttкy, ск..ІІаіtсн-:тnс~І 3 ;шох основних спшів. ПсрІІІиі1 сп11І утнорюt; :tі

я.lьність захисника в ході затри:-vrання підозрюваного. ди-тий етап 
пов'язаний з оскарження:м захиснико~t ;:rій, рішень або без;:rіяльності 

уповноважених осіб, пов'язаних із затри:манням. 

У зn'я-жу із тим, що практична реа.1ізаuія захисником сnо їх пошюnа

жень по захисту ni;:r незакошюго та необгрунтованого ·:штримаппя ~юж
.-Іива ;ннІІС Іtіс;tн l\ОІІу<.:ку і1оп) l\O участі в кримінш1nному ІІрова;(жснні, 
ІІОТріGно :1всрнуп1 уваІ")' на 1Іро6;tсму ВИ3НаЧСНН}І \110\1СНТУ l(()ІІуску :ш

ХИСНИКа до затри~tаної особи. 

Так, ві;:rповіJно ;:ro по.1ожень ст. 48 КПК сліJчий, ЩIOKJ-liOP, с .. 1ідчий 
cy;:r;:rя, cy;:r зобов'язані на;:rати затри:маній особі чи особі, яка три:маєть
ся пі;:r nартою, цопо:\-югу у nстапоn.,1еппі зn'яжу і3 захиснико11 або осо

ба:\-ІИ, які можуть запросити захисника, а також на;:rати :\-ІОЖЛІшість nи

користати 3асо6и 3н\1:1ку J(ШІ 3аІІрОІІІСНЮІ :шхисника l2. с. 32J. За ч. 4 
ст. 213 КПК, у1ювноважсна СJІуж6она осо6а, що :ціі1сни;ш :штри\іІанн~І, 
:юGов\1:1ана НСІ'аі1но Іюві_іЮ\ІИП1 11ро не орt·ан (установу), уtюннонажс

ний ЗаКОНОМ на На.LІаННЯ беЗОП .. lаТНОЇ праВОБОЇ .LІОПОМОГІІ r2, С. 1171. 
Так, у 3віті, піцготов.:rІено:\1у Наuіона .. 1ьною асоuіаuією адвокатів 

України, і 3атnер;:rжепому рішенням Ра;:rи a;:rnoкaтin України N2 125 nід 
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\3.\\.\5р., СТОСОННО 110ТОЧНИХ 11JJ06ЛCV1 та JJCKOVJCHJ(aJ(iЙ 11(0)(0 рсфор
мунаНН$.1 систсVІи Gс:ю11J1атної 11раноної l\О110МО1'И н Україні нкюано, 11(0 
олним j 1·шюнних нс;(олікін 3аконо;rсшстна 11ро Gс3011;1атну 11ранону .ІtО

помогу є те, що воно не закріrпrює принцип віТІьного в:ибору особою 

захисника, що не відповідає статті 59 Конституuії України, а також 
пупкту <•С~> частипи 3 статті 6 Копnепції про захист праn лю;:rшш і осrю
nоположrшх cnoбo;:r, 

На практи:uі nід фактичного обмеження nолі до скла;:rаппя протоко

_11у :штриУІанн~1 може 11роі1ти нсшвначсний час. ОсоG.1ино це стосуєтhси 

ситуа1rіі1, кш1и ocoGy :штримуютh 3а 11іжнрою у нчинснні 3Jючину, а нен 
раУІках вже ві;:rкритого криУІіна.1ьного провадження. 

Слід погодитись з А. Буше нко, який вважає, шо зага.1ьна можл:ивість 
пі;:rозрюnапого о;:rержати доступ до адnоката при затримапні шлежить 

не ni;:r рішення підо зрюnапого або його представника, а nід спеuіа.lьІю
го рішення с.1ідчого. На цьому етапі nипикають штучні перешкоди [6, 
с. R7-RRJ. 

З О1"'.ІЩІ\У на ні;tсутністh у КПК норми 11ро строк. ІІропІІ'ОМ ~1кою 

уповноважена службова особа, що здійснила затримання, зобов'язана 

с:к.1аст:и протокол затр:имання та через пряУІу залежність правоУІочнос

ті підозрюваного на залучення захисника ві;:r юри;:rичного оформ.1ення 

факту затримання, пропопусться допошшти п. 3 ч. 2 ст. 42 КПК праnом 
пі;:rозрюnапого, затриУІаного за підозрою у nчипеппі злочину, па залу

че1JШJ Jахисника J мо_v1с1пу фактичною :>атриманш1, а ст. 208 КПК .ІtО-
1ЮШІити нормою 11ро те, що 11ротокшІ :штримш1ш1 .v1ac Gути ск..ш}tений 
негаЙНО, але не 11і3НЇ111С 3І'ОJ(ИН :1 MOVJCHTY 3 MOVJCHTY J(ОСТ3НЛСНН$-І осо()и 
J(O 11раноохоронного ор1·ану. 
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