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словосполученні	одразу	виникає	питання	про	те,	чи	одного	роду	або	виду	треба	задіяти	речі,	
щоб	 пред’явити	 їх	 для	 впізнання	 разом	 з	 тією	 річчю,	 приналежність	 котрої	 певній	 особі	
треба	з’ясувати.	У	 словнику	 української	 мови	 термін	«вид»	визначається	як	 «підрозділ,	що	
об’єднує	 ряд	 предметів,	 явищ	 за	 спільними	 ознаками	 і	 входить	 до	 складу	 загальнішого	
вищого	розділу	–	роду»,	тобто	з	категорією	«род»	він	зіставляється	як	часткове	та	загальне	
[1].	

На	нашу	думку,	для	того,	щоб	особа	дійсно	упізнала	той	самий	об’єкт,	що	бачила	раніше,	
вона	 повинна	 його	 вибирати	 серед	 не	 просто	 схожих	 за	 якимось	 загальними	 ознаками,	 а	
поряд	 з	 майже	 повністю	 йому	 аналогічними.	 Тож,	 речі,	 що	 пред’являються	 для	 впізнання,	
повинні	 бути	 одного	 виду,	 а	 не	 роду,	 що	 забезпечить	 максимально	 об’єктивний	 результат	
проведення	вказаної	слідчої	(розшукової)	дії.	З	приводу	вказаного	вимагає	переосмислення	
ч.	3	 ст.	229	 КПК,	 що	 регламентує	 порядок	 пред’явлення	 для	 впізнання	 речі	 в	 одному	
екземплярі	за	відсутності	інших	однорідних	речей.	Заміна	у	даній	нормі	терміну	«однорідні	
речі»	на	термін	«речі	одного	виду»	буде	у	більш	категоричній	формі	вказувати	на	те,	що	не	
існує	інших	речей,	подібних	до	тієї,	котра	пред’являється	для	впізнання.	

На	нашу	думку,	шляхом	до	вирішення	окресленої	проблеми	є	внесення	до	КПК	положень	
із	визначенням	терміна	«річ»	(«речі»)	та	його	розгорнутим	трактуванням	у	вигляді	переліку	
відповідних	 матеріальних	 об’єктів,	 що	 надавав	 би	 досить	 чітке	 розуміння	 як	 зазначеній	
категорії	в	цілому,	так	і	її	різновидам.	
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ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ	СТАТУС	ЗАХИСНИКА		
НА	СТАДІЇ	ДОСУДОВОГО	РОЗСЛІДУВАННЯ	

За	 дослідженням,	 у	 чинному	 КПК	 України	 2012	 р.	 заслуговує	 на	 увагу	 концептуальний	
підхід	 до	 визначення	 дефініції	 щодо	 учасників	 та	 сторін	 кримінального	 провадження,	 що	
довгий	 час	 залишалось	 поза	 увагою	 законотворця.	 Законодавець	 розкриває	 зміст	 двох	
важливих	 для	 теорії	 та	 практики	 правових	 інститутів,	 а	 саме:	 сторони	 кримінального	
провадження	 –	 з	 боку	 обвинувачення:	 слідчий,	 керівник	 органу	 досудового	 розслідування,	
прокурор,	а	також	потерпілий,	його	представник	та	законний	представник;	з	боку	захисту:	
підозрюваний,	 обвинувачений	 (підсудний),	 засуджений,	 виправданий,	 особа,	 стосовно	 якої	
передбачається	 застосування	 примусових	 заходів	 медичного	 чи	 виховного	 характеру	 або	
вирішувалося	 питання	 про	 їх	 застосування,	 їхні	 захисники	 та	 законні	 представники;	
учасники	кримінального	провадження	–	сторони,	потерпілий,	його	представник	та	законний	
представник,	 цивільний	 позивач,	 його	 представник	 та	 законний	 представник,	 цивільний	
відповідач	 та	 його	 представник,	 особа,	 стосовно	 якої	 розглядається	 питання	 про	 видачу	 в	
іноземну	 державу	 (екстрадицію),	 заявник,	 свідок	 та	 його	 адвокат,	 понятий,	 заставодавець,	
перекладач,	експерт,	спеціаліст,	секретар	судового	засідання,	судовий	розпорядник.	

У	 тлумачних	 словниках	 української	 мови	 слово	 «статус»	 (від	 лат.	 status	 –	 стан)	
тлумачеться	 як	 положення,	 стан	 чого-небудь	 чи	 кого-небудь	 [1,	 с.	420];	 сукупність	 прав	 і	
обов’язків	громадянина	або	юридичної	особи	[2,	с.	1191].	Правовий	статус	особи	це	система	
прав,	свобод	і	обов’язків,	а	також	законних	інтересів	людини	як	суб’єкта	права,	визнана	та	
гарантована	 державою	 [3,	 с.	525].	 Процесуальний	 статус	 захисника,	 як	 і	 інших	 учасників	
кримінального	 провадження,	 виникає	 з	 моменту	 залучення	 до	 сфери	 кримінальних	
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процесуальних	відносин,	що	регулюються	нормами	чинного	законодавства	України,	зокрема	
КПК	 України,	 Законами	 України	 «Про	 адвокатуру	 та	 адвокатську	 діяльність»,	 «Про	
безоплатну	правову	допомогу»	та	іншими.		

Захисником,	 відповідно	 до	 ч.	1	 ст.	45	 КПК	 України,	 є	 адвокат,	 який	 здійснює	 захист	
підозрюваного,	 обвинуваченого,	 засудженого,	 виправданого,	 особи	 стосовно	 якої	
передбачається	 застосування	 примусових	 заходів	 медичного	 чи	 виховного	 характеру	 або	
вирішувалося	 питання	 про	 їх	 застосування,	 а	 також	 особи,	 стосовно	 якої	 передбачається	
розгляд	 питання	 про	 видачу	 іноземній	 державі.	 У	 зв’язку	 з	 цим,	 у	 науковій	 літературі	
зазначається,	 що	 саме	 у	 сфері	 кримінального	 судочинства	 найчастіше	 зустрічаються	
різноманітні	 порушення	 прав	 людини,	 на	 стороні	 яких	 стоїть	 адвокат.	 У	 таких	 справах	 на	
кону	 стоять	 дуже	 вагомі	 речі,	 тому	 захист	 не	 може	 бути	 довірений	 неспеціалісту	 [4,	 с.	13].	
Інші,	приділяючи	увагу	статусу	саме	адвоката,	визнають,	що	єдиною,	головною	відмінністю	
адвокатури	 як	 суб’єкта	 надання	 правової	 допомоги	 є	 власний	 адвокатський	 статус,	 тобто	
сукупність	 передбачених	 законом	 прав,	 обов’язків	 і	 гарантій	 адвокатської	 діяльності.	 Цей	
особливий	 статус,	 покликаний	 забезпечити	 ефективність	 правової	 допомоги	 адвоката,	
порівняно	з	юридичними	послугами,	що	надаються	в	Україні	іншими	суб’єктами	[5,	с.	12–16],	
що	 ми	 підтримуємо.	 Інститут	 адвокатури	 потребує	 підтримки	 з	 боку	 держави,	 саме	 на	
адвокатів	 покладається	 обов’язок	 забезпечити	 захист	 особи	 й	 надання	 їй	 безоплатної	
правової	допомоги.	

Незважаючи	на	законодавче	закріплення	вищезазначеного	положення,	у	науці	точиться	
дискусія	щодо	визначення	понять	та	правового	статусу	відносно	осіб,	що	реалізують	право	
на	 правову	 допомогу	 у	 кримінальному	 провадженні.	 У	 зв’язку	 з	 цим,	 ще	 до	 прийняття	
чинного	 КПК	 України	 Р.	 А.	 Чайка	 зауважив,	 що	 варто	 розрізняти	 поняття	 «захисник»	 і	
«адвокат».	На	його	думку,	адвокат	це	особа,	яка	займається	професійною	діяльністю,	тобто	є	
правозаступником	і	правозахисником	та	надає	правову	допомогу,	здійснює	представництво	
у	 судах,	 господарських	 справах,	 підприємствах,	 установах	 та	 організаціях,	 державних	
органах,	а	також	здійснює	захист	підозрюваного,	обвинуваченого.	Правовий	статус	адвоката	
виникає	 не	 у	 зв’язку	 із	 його	 участю	 у	 судочинстві,	 а	 через	 відповідну	 процедуру,	 яка	
передбачена	 законодавством	 України.	 Ним	 є	 особа,	 яка	 спеціально	 уповноважена	
відстоювати	 законні	 інтереси	 обвинуваченого,	 підсудного	 і	 надає	 йому	 необхідну	 правову	
допомогу	 у	 реалізації	 його	 процесуальних	 прав.	 Процесуальним	 статусом	 ця	 особа	
наділяється	 з	 моменту	 допуску	 до	 участі	 у	 справі	 [6,	 с.	15].	 Поряд	 із	 цим,	 висловлюється	
думка	 про	 існування	 двох	 вказаних	 статусів	 таких	 осіб,	 а	 саме	 незбіг	 визначення	
процесуального	 статусу	 захисника	 із	 визначенням	 статусу	 адвоката	 з	 їх	 фактичним	
положенням	 у	 кримінальному	 провадженні.	 Зокрема,	 розглядаючи	 права	 і	 обов’язки	
адвоката-захисника	 на	 досудовому	 розслідуванні,	 Ю.	Ф.	Лубшев	 розрізняє	 його	
процесуальний	та	фактичний	статус:	«Вся	сукупність	прав	і	обов’язків	учасника	процесу,	що	
складає	 зміст	 його	 статусу	 як	 учасника	 кримінального	 процесу,	 може	 бути	 названо	 його	
фактичним	станом…	Є	відносини,	які	або	недоцільно,	або	неможливо	врегулювати	правом	у	
силу	 багатогранності	 та	 їх	 індивідуальної	 неповторності»	 [7,	 с.	665–666].	 На	 думку	
зазначеного	 автора,	 виділення	 фактичного	 стану	 адвоката	 зумовлено	 необхідністю	
реформування	 кримінального	 процесуального	 законодавства	 та	 Закону	 України	 «Про	
адвокатуру	 та	 адвокатську	 діяльність»	 з	 цих	 питань.	 Вчений	 І.	Л.	 Трунов	 з	 цього	 приводу	
висловив	 позицію,	 що	 діяльність	 адвоката	 у	 кримінальному	 провадженні	 необхідно	
розглядати	 на	 двох	 етапах	 діяльності:	 «передпроцесуальному»	 або	 «допроцесуальному»	 та	
процесуальної	діяльності	захисника	у	кримінальному	провадженні	[8,	с.	57].	У	той	же	час,	на	
нашу	 думку,	 розмежовувати	 статус	 захисника-	 адвоката	 доцільно	 не	 на	 правовий	 та	
фактичний,	 а	 на	 правовий	 та	 кримінальний	 процесуальний,	 оскільки	 правова	 допомога	
адвоката	 на	 стадії	 досудового	 розслідування	 не	 обмежується	 лише	 його	 процесуальним	
статусом	у	кримінальному	провадженні.	КПК	України	вніс	низку	новел,	згідно	яких	не	може	
бути	захисником	адвокат,	відомості	якого	не	внесено	до	Єдиного	реєстру	адвокатів	України	
або	 стосовно	 якого	 у	 реєстрі	 містяться	 відомості	 про	 зупинення	 або	 припинення	 права	 на	
зайняття	 адвокатською	 діяльністю	 (ч.	2	 ст.	45	 КПК	 України).	 Захисником	 у	 кримінальному	
провадженні	 може	 бути	 лише	 особа,	 яка	 має	 свідоцтво	 на	 право	 займатися	 адвокатською	
діяльністю	та	він	зареєстрований	у	Єдиному	реєстрі	адвокатів	України	(ст.	45	КПК	України).	



Сучасні	тенденції	розвитку	криміналістики	та	кримінального	процесу.	Харків,	2017 

 296	

КПК	України	чітко	встановлено	указану	вимогу	щодо	підтвердження	статусу	захисника,	як	
учасника	 кримінального	 провадження.	 Однак,	 на	 нашу	 думку,	 попередню	 дискусію	 з	
окремих	напрямів	по	цих	питаннях	слід	закрити,	оскільки	у	ст.	45	КПК	України	встановлено,	
що	особа,	яка	реалізує	право	на	правову	допомогу	йменується	захисником,	який	є	адвокатом.	

Втім	 підняті	 питання	 не	 є	 остаточними	 і	 підлягаються	 окремого	 дослідження	 або	
наукового	 вивчення.	 Пропоную	 учасникам	 науково-практичної	 конференції	 прийняти	
участь	у	обговоренні	піднятих	питань	та	наданих	пропозицій.	
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СУДОЧИНСТВІ	

Відповідно	 до	 ч.	1	 ст.	245	 КПК	 України,	 у	 разі	 необхідності	 отримання	 зразків	 для	
проведення	 експертизи	 вони	 відбираються	 стороною	 кримінального	 провадження,	 яка	
звернулася	 за	 проведенням	 експертизи	 або	 за	 клопотанням	 якої	 експертиза	 призначена	
слідчим	 суддею.	 Відібрання	 зразків	 з	 речей	 і	 документів	 встановлюється	 згідно	 з	
положеннями	про	тимчасовий	доступ	до	речей	і	документів	передбаченими	статтями	160–
166	 КПК	 України.	 В	 свою	 чергу	 відбирання	 біологічних	 зразків	 у	 особи	 здійснюється	 за	
правилами,	передбаченими	ст.	241	КПК	України	(освідування	особи),	тобто	здійснюється	на	
підставі	постанови	прокурора	та,	за	необхідності,	за	участю	судово-медичного	експерта	або	
лікаря,	які	залучаються	для	проведення	процесуальної	дії	як	спеціалісти.	

Проблема	полягає	в	тому,	що	КПК	України	містить	лише	загальну	норму	про	можливість	
примусового	 отримання	 зразків	 за	 рішенням	 слідчого	 судді,	 суду	 у	 разі	 відмови	 особи	
добровільно	 надати	 зразки.	 Нормативний	 акт,	 що	 регламентує	 порядок	 та	 умови	
примусового	отримання	зразків	не	прийнято.	Як	показує	практика,	слідчими,	прокурорами	
та	суддями	іноді	невірно	трактується	та	застосовується	положення	ч.	2	ст.	245	КПК	України,	
що	 стосується	 унормування	 порядку	 відібрання	 зразків	 з	 речей	 і	 документів	 через	
посилання	до	положень	про	тимчасовий	доступ	до	речей	і	документів	(статті	160–166	КПК	
України).	Невизначеність	є	передумовою	«законних	зловживань»,	оскільки	у	такому	випадку	
особи,	 які	 здійснюють	 відібрання	 зразків	 діють	 не	 в	 порядку,	 визначеному	 законом	 чи	
іншими	нормативно-правовими	актами,	а	на	«власний	розсуд»	з	посиланням	на	аналогічну	
практику	[1].		

Аналізуючи	положення	ч.	2	ст.	245	КПК	України	у	комплексі	з	положеннями	ст.	160–166	
КПК	 України,	 варто	 зробити	 висновок,	 що	 звернення	 до	 слідчого	 судді	 за	 дозволом	 на	
отримання	зразків	може	мати	місце	тоді,	коли	такі	зразки	(речі	і	документи)	вже	фактично	
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