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КПК УКРАЇНИ ТА АСИМЕТРИЧНІСТЬ МОЖЛИВОСТЕЙ СТОРІН: 
ПОГЛЯД СТОРОНИ ЗАХИСТУ

Кримінальний процесуальний 
кодекс України 2012 р., попри за-

кріплення засади змагальності та 
свободи в поданні ними суду своїх 
доказів і у доведенні перед судом 
їх переконливості, насправді є аси-
метричним у аспекті процесуаль-
них можливостей сторін, із пере-
вагою можливостей у бік сторони 
обвинувачення.

Найперше це стосується зби-
рання стороною захисту доказів у 
кримінальному провадженні. Стат-
тя 93 КПК України регламентує, що 
сторона захисту здійснює збирання 
доказів шляхом витребування та 
отримання від органів державної 
влади, органів місцевого самовря-
дування, підприємств, установ, 
організацій, службових та фізич-
них осіб речей, копій документів, 
відомостей, висновків експертів, 
висновків ревізій, актів перевірок; 
ініціювання проведення слідчих 
(розшукових) дій, негласних слід-
чих (розшукових) дій та інших про-
цесуальних дій, а також шляхом 
здійснення інших дій, які здатні за-
безпечити подання суду належних 
і допустимих доказів. Проте, витре-
бування та отримання від органів 
державної влади, органів місцево-
го самоврядування, підприємств, 
установ, організацій, службових та 
фізичних осіб речей, копій доку-
ментів, відомостей стороною захи-
сту є ускладеним, адже належний 
процесуальний механізм, який га-
рантував би можливість отримання 
витребуваного, у КПК України не 
виписаний; особливо це стосується 
саме речей. Стаття 225 КПК України 
передбачає допит свідка, потерпі-
лого під час досудового розсліду-
вання в судовому засіданні за кло-
потанням сторони захисту, проте, 
прямо не вказано, що технічний 
запис та журнал судового засідан-

ня передаються у такому випадку 
саме стороні захисту.

Стаття 166 КПК України перед-
бачає, що у разі невиконання ух-
вали про тимчасовий доступ до 
речей і документів слідчий суддя, 
суд за клопотанням сторони кри-
мінального провадження, якій 
надано право на доступ до речей 
і документів на підставі ухвали, 
має право постановити ухвалу про 
дозвіл на проведення обшуку, а у 
разі якщо дозвіл на проведення 
обшуку надано за клопотанням 
сторони захисту, слідчий суддя, 
суд доручає забезпечення його 
проведення слідчому, прокурору 
або органу Національної поліції 
за місцем проведення цих дій. Ра-
зом з тим, норми, яка б передбачає 
участь сторони захисту у розгляді 
слідчим суддею, судом такого кло-
потання, у КПК України немає.

Стаття 221 КПК України рег-
ламентує, що слідчий, прокурор 
зобов’язаний за клопотанням 
сторони захисту надати матері-
али досудового розслідування 
для ознайомлення, за виключен-
ням матеріалів про застосуван-
ня заходів безпеки щодо осіб, які 
беруть участь у кримінальному 
судочинстві, а також тих матеріа-
лів, ознайомлення з якими на цій 
стадії кримінального проваджен-
ня може зашкодити досудовому 
розслідуванню. Проте, питання, 
що відноситься до матеріалів, оз-
найомлення з якими на цій стадії 
кримінального провадження може 
зашкодити досудовому розсліду-
ванню, вирішує саме сторона об-
винувачення, без жодного прояву 
судового контролю, що у цілому не 
відповідає практиці Європейсько-
го суду з прав людини у аспекті від-
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криття матеріалів стороні захисту. 
Крім того, у разі відмови у задово-
ленні клопотання, сторона захисту 
позбавлена можливості оскаржи-
ти таку відмову до слідчого суд-
ді, адже цього рішення слідчого, 
прокурора немає у переліку дій, 
рішень, бездіяльності, передбаче-
ному ст. 303 КПК України. Крім того, 
навіть у разі задоволення клопо-
тання є випадки фактичного нена-
дання стороною обвинувачення 
можливості для ознайомлення з 
такими матеріалами.

Стаття 255 КПК України вказує, 
що відомості, речі та документи, 
отримані в результаті проведення 
негласних слідчих (розшукових) 
дій, які прокурор не визнає необ-
хідними для подальшого прове-
дення досудового розслідування, 
повинні бути невідкладно знищені 
на підставі його рішення, крім ви-
падків, передбачених частиною 
третьою цієї статті та статтею 256 
КПК України. Знову ж, це питання 
вирішує саме сторона обвинува-
чення, без жодного прояву судо-
вого контролю, що у цілому не від-
повідає практиці Європейського 
суду з прав людини у аспекті від-
криття матеріалів стороні захисту1. 
А сторона захисту у такій ситуації 
позбавляється можливості озна-
йомитися з результатами неглас-
них слідчих (розшукових) дій, які 
потенційно можуть бути необхід-
ними для відстоювання позицій 
захисту, оскільки можуть містити 
відомості, які мають виправду-
вальний характер.

Положення стосовно участь 
захисника при проведенні проце-
суальних дій також є таким, що об-
межують право на захист. Попри 
те, що ч. 5 ст. 46 Кримінального 
процесуального кодексу України 

передбачає, що захисник має пра-
во брати участь у проведенні до-
питу та інших процесуальних діях, 
що проводяться за участю підо-
зрюваного, обвинуваченого, у КПК  
України відсутня норма, що захис-
ник має бути завчасно повідомле-
ний про проведення таких дій. На 
практиці несвоєчасне повідомлен-
ня спричиняє неявку адвокатів та, 
відповідно, звинувачення у зриві 
процесуальних дій з боку сторони 
обвинувачення.

На практиці є випадки, коли 
стороною обвинувачення як злов-
живання з боку сторони захисту 
тлумачення випадки різного тлума-
чення норм КПК України. Наведе-
мо деякі випадки такого тлумачен-
ня. Непоодинокими є звернення 
сторони обвинувачення до слідчо-
го судді у порядку ч. 10 ст. 290 КПК 
України. Проте, якщо неуповнова-
жена особа повідомляє сторону за-
хисту про завершення досудового 
розслідування та надання доступу 
до матеріалів досудового розслі-
дування (а на практиці слідчі не 
завжди доручають копію доручен-
ня прокурора), сторона захисту 
не вважається повідомленою на-
лежним чином, і відповідно, ні про 
яке зволікання мова йти не може. 
Крім того, ст. 290 Кримінального 
процесуального кодексу України 
має назву «відкриття матеріалів ін-
шій стороні». Процедура відкриття 
матеріалів складається з трьох ча-
стин: повідомлення про надання 
доступу до матеріалів; ознайом-
лення з матеріалами – надання 
доступу до матеріалів та можли-
вості скопіювати та відобразити 
відповідним чином будь-які речові 
докази або їх частини, документи 
або копії з них і т.д.; письмове під-
твердження факту надання доступу 

до матеріалів із зазначенням най-
менування таких матеріалів. Термін 
«ознайомлення» вжито у цій статті 
в ч. 5 (у документах, які надаються 
для ознайомлення, можуть бути 
видалені відомості, які не будуть 
розголошені під час судового роз-
гляду), ч. 6 (вирішення питання про 
віднесення конкретних матеріалів 
до таких, що можуть бути викори-
стані прокурором на підтверджен-
ня винуватості обвинуваченого у 
вчиненні кримінального правопо-
рушення і, як наслідок, прийняття 
рішення про надання чи ненадання 
прокурору доступу до таких ма-
теріалів, може бути відкладено до 
закінчення ознайомлення сторони 
захисту з матеріалами досудового 
розслідування), ч. 7 (про відкриття 
сторонами кримінального прова-
дження матеріалів прокурор або 
слідчий за його дорученням пові-
домляє потерпілого, представника 
юридичної особи, щодо якої здійс-
нюється провадження, після чого 
останній має право ознайомитися 
з ними за правилами, викладени-
ми в цій статті), ч. 8 (про відкриття 
сторонами кримінального про-
вадження матеріалів повідомля-
ються цивільний позивач, його 
представник та законний пред-
ставник, цивільний відповідач, 
його представник, після чого ці 
особи мають право ознайомитися 
з ними в тій частині, яка стосуєть-
ся цивільного позову, за правила-
ми, викладеними в цій статті) та 
ч. 10. З цього випливає важливий 
висновок: ознайомлення як таке 
починається з моменту фактич-
ної реалізації права на доступ до 
матеріалів, а не з моменту скеру-
вання стороні, потерпілому, пред-
ставника юридичної особи, щодо 
якої здійснюється провадження, 

1 Це детально обґрунтовано у: Гловюк І. Марченко Т. Проблеми доступу сторони захисту до результатів негласних слідчих (розшукових) 

дій. Право України. 2018. №8. С. 48-59;  Гловюк І.В. Питання ознайомлення з матерiалами  досудового розслiдування у контекстi  практики 
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цивільному позивачу, його пред-
ставник та законний представни-
ку, цивільному відповідачу, його 
представнику повідомлення про 
завершення досудового розслі-
дування та надання доступу до 
матеріалів досудового розсліду-
вання або отримання нею такого 

повідомлення (як вважає сторона 
обвинувачення).2

Все це, на наш погляд, одно-
значно підтверджує те, що сторона 
захисту є істотно обмеженою у своїх 
процесуальних можливостях порів-
няно із стороною обвинувачення, 
а прийняття змін та доповнень до 

КПК України (прикладом яких, є, 
зокрема, останні зміни до ст. 481) 
потребує виваженості у аспекті до-
тримання гарантованого міжнарод-
ними стандартами з прав людини 
права на захист у кримінальному 
провадженні та загальновизнаних 
гарантій адвокатської діяльності.  

У засіданні взяли участь:
• Президент  Зоя Ярош, ке-

руючий партнер АО Marshaller 

Group;

• Віце-президент Олег Маліне-

вський, партнер EQUITY Law Firm, 

адвокат

Члени Правління Асоціації адво-
катів України:

• Олег Вдовичен, керуючий 

партнер АО «Вдовичен та парт-

нери», адвокат

• Катерина Гупало, партнер 

АО «Arzinger», адвокат

• Олег Добровольський, парт-

нер юридичного об’єднання «ID 

Legal Group»

• Олена Костюченко, партнер, 

керівник практики криміналь-

ного права ЮФ «Дмитрієва та 

Партнери», к.ю.н., доцент кафе-

дри правосуддя КНУ ім. Шевченка, 

адвокат

• Віталій Мацелюх, керуючий 

партнер АО «Artius», адвокат

• Григорій Павленко, адвокат 

«Pavlenko Legal Group» 

• Семен Ханін, керуючий парт-

нер ЮК «Аmber»

• Юрій Хапко, старший парт-

нер Юридичної фірми «Totum», 

адвокат

• Олексій Шевчук, керуючий 

партнер АО «Barristers» 

• Голова Наглядової Ради Оль-

га Дмитрієва , керуючий парт-

нер «Дмитрієва та Партнери», 

адвокат.

Головними питаннями стали 
стратегія розвитку Асоціації та за-
твердження плану роботи на най-
ближчий рік. Якщо підсумувати ба-
гатогодинну роботу у декілька слів – 
наступний рік буде насиченим та ба-
гатим на професійні заходи.

Окрім того, єдиноголосно будо 
прийнято рішення про оголошення 
конкурсу на заміщення посад Голів 
Комітетів Асоціації. Детальніше про 
це вже незабаром можна буде дізна-
тися на нашому сайті.

І вже за традицією, наприкінці  
було розглянуто питання про при-
йняття нових членів до лав ААУ. 

ВІДБУЛОСЯ ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ НОВОЇ КАДЕНЦІЇ ПРАВЛІННЯ 
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

Х
ОЧЕМО ПОДІЛИТИСЯ З ВАМИ ВАЖЛИВОЮ НОВИНОЮ - ВІДБУ-
ЛОСЯ ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ НОВОЇ КАДЕНЦІЇ ПРАВЛІННЯ АСОЦІ-
АЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ.
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