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Що для Вас являє собою 
професія адвоката?

Коли я починала навчання у юри-
дичному закладі вищої освіти, в 
мене ще не було чітко сформу-
льованого бачення (як, мабуть, і у 
багатьох першокурсників), з якою 
саме правничою професією я хочу 
пов’язати своє майбутнє. Я пра-
цювала в суді, потім багато років 
мого життя були присвячені юри-
дичній освіті. В адвокатуру я при-
йшла з науки та освіти, оскільки за 
роки роботи викладачем почала 
відчувати, що мої знання та досвід 
у сфері кримінального процесу 
(який саме тоді почав переживати 
бурхливі часи реформування, які 
правда, дотепер не закінчилися) 
можуть принести більше користі 
людям, будучи реалізованими не 
тільки в освіті і науки, а й безпосе-
редньо у моїй практичній діяльно-
сті. Жодного сумніву, що ці знання 
та досвід я хочу у майбутньому 

реалізовувати саме у адвокатській 
діяльності, у мене не було,  оскіль-
ки саме адвокатура – це інститу-
ція з нульовою толерантністю до 
порушення прав людини, осно-
вою діяльності якої є дотримання 
принципів верховенства права і 
законності.

Професія «адвокат», на 
Ваш погляд, це?

«Адвокат», на мій погляд, – це 
Служіння. Складаючи Присягу ад-
воката, ми присягаємо  дотриму-
ватися принципів верховенства 
права, законності, незалежності 
та конфіденційності, правил ад-
вокатської етики, чесно і сумлін-
но забезпечувати право на захист 
та надавати правову допомогу 
відповідно до Конституції Укра-
їни і законів України, з високою 
відповідальністю виконувати по-
кладені на обов’язки, бути вірним 
присязі. І це є дороговказом для 
усієї майбутньої діяльності. Для 
того, щоб гідно виконувати свої 
обов’язки, адвокат має постійно 
працювати над собою, удоско-
налювати свої знання, вміння та 
навички, і не тільки правничі, а 
й комунікативні, розвивати емо-
ційний інтелект. Адвокатська 
діяльність не є повністю безпеч-
ною,  адвокати зазнають утисків 
у різних формах і в різних ситуа-
ціях, тому адвокат, серед іншого, 
має бути сміливим, а подекуди – 
і безстрашним, щоб у конкрет-
них справах надавати професійну 
правничу допомогу. 

Що треба для побудови 
в Україні дійсно демо-
кратичної самоврядної 

організації адвокатури?

Демократичність та самоврядність 
організації адвокатури залежить, з 
одного боку від кожного адвоката, 
з іншого, від нашої спільності, єд-
ності у протидії тим викликам, які 
з’являються перед адвокатурою, 
готовності передбаченими у чин-
ному законодавстві засобами від-
стоювати свої професійні права та 
інтереси. Перед адвокатурою по-
стійно з’являються різні виклики, 
які тим чи іншим чином посягають 
на незалежність адвокату, не вра-
ховують її особливе правозахисне 
значення у державі та важливість 
для людини, громадянського су-
спільства та держави: і спроби  
нормативно обмежити права адво-
катів, і практичні обмеження адво-
катів у реалізації їх прав, і фізичні 
напади на адвокатів, знищення їх 
майна, провокації стосовно адво-
катів  тощо. І сила адвокатів саме у 
єдності та згуртованості для проти-
дії тиску на адвокатуру; лише тоді 
держава та суспільство сприймати-
ме адвокатуру як дійсно незалежну 
та сильну організацію.  

Яким Ви бачите майбут-
нє нашої української 
адвокатури?

Я впевнена, що адвокатура України 
здатна належним чином реагува-
ти на усі виклики, які з’являються 
перед нею. Майбутнє адвокату- 
ри – це копітка робота кожного ад-
воката, органів адвокатського са-
моврядування, професійної орга-
нізації адвокатури щодо, по-перше, 
утвердження високого авторитету 
адвокатури у суспільстві, по-друге, 
захист кожного представника ад-
вокатської спільноти і реагування 
на ті виклики, які з’являються пе-
ред адвокатурою. 
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Ірина Гловюк
Д.ю.н., професор,  адвокат,  
науковий радник  АО «Barristers»
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Відкриття форуму традиційно 
розпочалось з вітальної промови 
Зої Ярош, Президента Асоціа-
ції адвокатів України, керую-
чого партнера АО «Marshaller 
Group»; Олега Маліневського, ке-
руючого партнера EQUITY Law 
Firm, Віцепрезидента та Голови 
Комітету ААУ з судової практи-
ки; Віталія Бурдака, керуючого 
партнера АО «Pavlenko Legal 
Group» та Григорія Павленка, 
члена Правління ААУ, адвоката 
АО «Pavlenko Legal Group».

Перший день заходу розпочав-
ся з бутик-конференції «Стягнен-
ня на предмет іпотеки на підставі 
договору про задоволення вимог 
іпотекодержателя», яка об`єднала 

в собі кваліфіковані доповіді про-
відних експертів у цій сфері. 

Власним досвідом поділились 
партнери ЮФ «EVERLEGAL» 
Олександр Ружицький та Ан-
дрій Порайко; Юрій Бодахов, 
член Ради Нотаріальної пала-
ти України та Дмитро Кири-
люк, Директор департаменту 
нотаріату та державної реє-
страції Міністерства юстиції  
України.

Під час другої бутик-конфе-
ренції, яку модерував Олег Го-
лубничий, Голова комітету ААУ 
з сімейного права та керівник 
Практики сімейного та спад-
кового права АО «MITRAX», були 
обговорені сучасні механізми ви-

рішення сімейних спорів.   
Спікерами виступили: суд-

ді Печерського районного суду 
м. Києва – Тетяна Остапчук та 
Катерина Середа; приватний 
нотаріус Ганна Валігура; Ольга 
Лепіхіна радник ЮФ «Астерс»; 
Катерина Власюк, засновниця 
АБ «Сімейний адвокат Кате-
рина Власюк» та Інна Тута, ад-
вокат практики сімейного та 
спадкового права АО «MITRAX».

«Держава VS Особа в екологіч-
них спорах» – тема бутик-конфе-
ренції, яка відбулась за підтримки 
комітету ВРУ з питань екології та 
профільного міністерства. 

Модератором виступав Борис 
Малишев, д.ю.н., професор, екс-
перт у галузі права.

Спікери: Олег Бондаренко, 
Народний депутат, Голова ко-
мітету ВРУ з питань екологіч-

ААУ ПРОВЕЛА ПЕРШИЙ НАЙМАСШТАБНІШИЙ ЮРИДИЧНИЙ 
ОНЛАЙН-ЗАХІД – ІІІ СУДОВИЙ ФОРУМ

НЕЗВАЖАЮЧИ НА КАРАНТИННІ ОБМЕЖЕННЯ, АСОЦІАЦІЯ АД-
ВОКАТІВ УКРАЇНИ ПРОВЕЛА ІІІ СУДОВИЙ ФОРУМ В НОВОМУ 
ОНЛАЙН-ФОРМАТІ. ЗАХІД ПРОЙШОВ ПРОТЯГОМ 3-Х ДНІВ З 

27 ПО 29 ТРАВНЯ ТА ОХОПИВ БЕЗЛІЧ ВАЖЛИВИХ ПИТАНЬ.



№2 (45) березень-травень 2020 р.6

ПОДІЯ ААУ

ної політики та природокорис-
тування; Роман Абрамовський, 
заступник Міністра енергети-
ки та захисту довкілля; Руслан 
Стрілець, заступник директо-
ра Департаменту з питань 
управління відходами, еколо-
гічної безпеки та переходу до 
кругової  економіки Міністер-
ства енергетики та захисту 
довкілля України; Денис Каплу-
нов, перший заступник голови 
Державної екологічної інспекції 
України; Олександр Мережко, 
Народний депутат, Голова ко-
мітету ВРУ з зовнішньої полі-
тики, д.ю.н.; Павло Куфтирєв, 
к.ю.н, керуючий партнер «ЮК 
«GRECO»; Дмитро Скрильніков, 
адвокат, Голова ГО «Бюро еко-
логічних розслідувань», член Ко-
мітету з дотримання Оргхусь-
кої конвенції та член комітету з 
Дотримання Протоколу з РВПЗ; 
Максим Фролов, партнер «ЮК 
«GRECO», к.ю.н.; Олег Щелкунов, 
партнер «ЮК «GRECO»; Андрій 

Мальований, Голова Державної 
екологічної інспекції України; 
Олена Лоленко, адвокат.

Другий день ІІІ Судового фо-
руму ААУ розпочався з бутик-кон-
ференції «Етика та репутація 
арбітражного керуючого», мо-
дератором якої виступив Сергій 
Боярчуков – Голова Ради арбіт-
ражних керуючих м. Києва, ке-
руючий партнер АО «Алєксєєв, 
Боярчуков та партнери».

Були обговорені етичні пи-
тання професії арбітражного ке-
руючого, репутаційні ризики на 
прикладах гучних справ, а також 
новітню практику розгляду скарг 
дисциплінарною комісією

Участь у дискусії взяли: Вадим 
Кизленко, член Дисциплінарної 
комісії арбітражних керуючих, 
адвокат, радник ЮФ «Ілляшев 
та партнери»; Ірина Сербін, Го-
лова комітету з конкурсного 
права АПУ, членкиня Ради НАА-
КУ;  Олена Коробкова, виконавча 
директорка НАБУ;  Тарас Тара-

сенко, народний депутат Украї-
ни;  Довідас Віткаускас, керівник 
проєкту «Pravo-Justice»; Мар`ян 
Чорній, Голова Ради арбітраж-
них керуючих Львівщини;  Олек-
сандр Удовиченко, к.ю.н, радник 
Aber Haber;  Григорій Шевчен-
ко, заступник Голови Ради ар-
бітражних керуючих м. Києва;  
Владислав Філатов, директор 
Департаменту з питань бан-
крутства Міністерства юс-
тиції України та Борис Поляков,  
Суддя Північного апеляційного 
господарського суду.

Під час бутику «Літігація з кри-
мінальним елементом», який моде-
рував Сергій Лисенко, керуючий 
партнер ЮФ «GRACERS», були 
розглянуті питання взаємовпливу 
рішень в кримінальному та інших 
видах судочинства; спори щодо 
незаконного збагачення, злочини 
у сфері правосуддя та ін.

Власним досвідом та прак-
тичними рекомендаціями діли-
лись: Тарас Пошиванюк, парт-
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нер EQUITY Law Firm; Катерина 
Широка, суддя Вищого анти-
корупційного суду України; Ан-
дрій Тригуб, к.ю.н, асоційова-
ний партнер АО «Скляренко, 
Сидоренко і партнери»; Окса-
на Бірса, суддя Дніпровського 
районного суду м. Києва, Ста-
ніслав Кравченко, Голова Каса-
ційного кримінального суду у 
складі Верховного Суду України 
та Дмитро Терьохін, началь-
ник третього слідчого відділу 
Другого управління організації 
досудових розслідувань (Управ-
ління з розслідувань злочинів, 
вчинених працівниками право-
охоронних органів та у сфері 
правосуддя) Державного бюро 
розслідувань.

Завершила другий день сесія 
«AdvoTECH та судове представ-
ництво». Модератором виступи-
ла Анастасія Шевченко, керів-
ник Центру аналізу інформації 
юридичного напрямку компанії 
ЛІГА:ЗАКОН.

Був висвітлений ряд важливих 
питань стосовно сучасних тех-
нологій, інформаційної безпеки, 
можливості ЄСІТС та електронно-
го суду, представництва держави 
в міжнародних судах та «диверсії» 
крайньої необхідності.

Спікерами виступили: Олек-
сандр Рудяк, Директор юри-
дичного департаменту АТ 
«Укрзалізниця»; Іван Ліщина, 
Заступник Міністра юстиції 
України – Уповноважений у спра-
вах Європейського суду з прав 
людини; Єгор Краснов, Суддя Ка-
саційного господарського суду у 
складі Верховного Суду; Валерій 
Решетняк, директор Legal Tech 
бізнесу компанії ЛІГА:ЗАКОН; 
Богдан Санін, суддя Окружного 
адміністративного суду м. Киє-
ва; Дмитро Золотухін, експерт 
з конкурентної розвідки та ін-
формаційних війн.

З головної сесії «Судова ре-
форма. Версія 2.0.2.0» розпочався 
третій день Форуму. Модерував 

сесію Олег Маліневський, парт-
нер EQUITY Law Firm, Віцепрези-
дент ААУ, Голова Комітету ААУ 
з судової практики.

Високий рівень спікерів за-
безпечив професійний, всебічний 
розгляд актуальних питань сто-
совно підсумків реформи 2017 
року;  концепції нової хвилі ре-
форм;  доступу до правосуддя, 
нової філософії Верховного Суду,  
інвестиційного судочинства,  пе-
реосмислення існуючих юрисдик-
цій тощо.

Участь у дискусії прийняли: 
Андрій Костін, Голова Комітету 
Верховної Ради України з питань 
правової політики; Микола Оні-
щук, Ректор Національної шко-
ли суддів України, д.ю.н.; Василь 
Гуменюк, В.о. голови Верховного 
Суду України; Всеволод Князєв, 
Секретар Великої Палати Вер-
ховного Суду; Денис Малюська, 
Міністр юстиції України; Олек-
сій Маловацький, Заступник 
Голови Вищої ради правосуддя, 
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член Першої Дисциплінарної 
палати; Олександр Тупицький, 
Голова Конституційного Суду 
України; Володимир Ващенко, 
Партнер VB PARTNERS.

Володимир Ващенко наго-
лосив, що представники сторін, 
що з’являються у суді, самі судді і 
прокурори не повинні бути опо-
нентами, розділеними бар’єрами. 
«Необхідна зміна світогляду, щоб 
змінилася ситуація. Я маю на ува-
зі як зміну ментальності суддів та 
прокурорів, які іноді сприймають 
світ з так званої державницької 
позиції, іншими словами чиновни-
ка, так і зміну поглядів адвокат-
ської спільності, переважна біль-
шість якої звикла входити не до 
зали суду, а до кабінету державної 
установи», – зауважив партнер VB 
PARTNERS.

Сесію, присвячену процесу-
альним лайфхакам, модерував  
Віталій Бурдак, керуючий парт-
нер Pavlenko Legal Group.

Були розглянуті можливі рі-

шення актуальних проблем, 
які виникають під час судових 
справ. Своїми лайфхаками діли-
лись: Анастасія Доброчинська, 
старший партнер ЮК «PRAVO 
GARANT»; Олександр Лещенко, 
керуючий партер АО «Лещенко, 
Дорошенко і партнери»; Семен 
Ханін, керуючий партнер ЮФ 
«Amber»; Олег Горецький, керу-
ючий партнер ЮФ «Горецький 
і партнери»; В`ячеслав Крагле-
вич, партнер EQUITY Law Firm.

Суддя Шостого апеляційного 
адміністративного суду Оксана 
Епель, разом із суддею Великої 
Палати Верховного суду Олек-
сандрою Яновською та суддею 
Господарського суду м. Києва 
Ганною Бондаренко виступили в 
суддівському ложе.

Закривала ІІІ Судовий форум 
сесія, присвячена менеджменту 
складних та резонансних справ, 
яку модерувала Зоя Ярош, Прези-
дент ААУ, керуючий партнер АО 
«Marshaller Group».

Спікерами та експертами висту-
пили: Діана Козловська, керуючий 
партнер Elite Consult Group Law 
Company; Андрій Авторгов, при-
ватний виконавець, к.ю.н.; Ан-
дрій Гусак, партнер ЮФ «LEXJUS»; 
Анатолій Яровий, партнер АО 
«Radzievsky&Yarovy»; Олександр 
Луговський, Партнер, керівник 
практики вирішення IT-спорів 
ETERNA LAW; Ірина Столярчук, 
адвокат Pavlenko Legal Group; 
Олена Кібенко, Суддя Великої 
Палати Верховного Суду, д.ю.н., 
професор; Юлія Бездоля, Суддя 
господарського суду Одеської 
області; Олена Овчаренко, Дис-
циплінарний уповноважений 
Асоціації приватних виконавців, 
д.ю.н., адвокат.

ААУ висловлює подяку всім 
учасникам, спікерам, модерато-
рам, експертам за активну участь 
у заході.

Особлива подяка партнерам, 
які підтримали новий онлайн-фор-
мат заходу:



• Генеральному партнеру: 
EQUITY

• Експертному партнеру: 
Pavlenko Legal Group

• Професійному партнеру: 
VB PARTNERS

• Ексклюзивному партнеру 
бутік-конференції з банкрут-
ства: ЮК «Алєксєєв, Боярчуков 
та партнери»

• Партнеру бутік-конферен-
ції з банкрутства: ЮФ «Ілляшев 
та Партнери» 

• Ексклюзивному партнеру 
бутік-конференції з криміналь-
ного права та процесу: GRACERS

• Ексклюзивному партнеру 
бутік-конференції з сімейних 

спорів: MITRAX
• Ексклюзивному партнеру 

бутік-конференції з екологічних 
спорів: GRECO

• Ексклюзивному партнеру 
бутік-конференції з іпотечних 
спорів: EVERLEGAL

• LegalTech партнеру: ЛІГА:-
ЗАКОН

Партнерам: Amber Law 
Company, Elite Consult Group, 
ETERNA LAW, ЮФ “Горецький та 
партнери”, АО “Лещенко, Доро-
шенко та партнери”, LEXJUS, 
PRAVO GARANT, АО “Radzievsky & 
Yarovy”, TOTUM LF та ін.

Інформаційним партнерам:
Генеральному медіа-партне-

ру «Юридична практика», Інно- 
ваційно-аналітичному партне-
ру «ЛІГА:ЗАКОН», виданням та ін-
тернет-порталам – «Юридична 
Газета», «Закон і Бізнес», «ЮРЛІ-
ГА», «Юрист & Закон», «LexInform», 
«Поради юриста»,  «Юридичний 
вісник України», «Українське пра-
во», «Протокол», «Lawyer.ua», 
«БІЗРЕЛІЗ», «ActiveLex», «Loйеr», 
«ЮРИСТИ.UA», «Дім юриста», 
«Jusnote», «YouControl», правовій 
системі «Zakon Online», Асоціа-
ції Професіоналів Корпоратив-
ної Безпеки України,  Асоціації 
суддів України, Координаційно-
му центру з надання правової 
допомоги.   
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Шановні колеги!
Презентуємо Вам проєкт – 

Студію права та бізнесу «Law 
& Business Studio» (LBS), ділову 
онлайн платформу, яка об’єднує 
найкращих експертів, провід-
них адвокатів та бізнес для нала-
годження ділових зв’язків для по-
дальшої співпраці.

LBS – офіційний освітній та 
інноваційний партнер Асоціації 
адвокатів України (ААУ), яка дає 
можливість запросити представ-
ників Уряду, Верховної Ради, На-
ціонального  Банку, Верховного 
Суду та бізнесу.

LBS – це унікальний проєкт, 
слоган якого «Grow together» 
(Зростаємо разом), створений для 
просування бренду, продукту або 
компанії на аудиторію з 15 000 
представників адвокатської спіль-
ноти та бізнесу.

Ми застосовуємо інформацій-
ні ресурси ААУ та власні сторінки 

LBS в соціальних мережах (розсил-
ка ААУ та її партнерів, Facebook, 
Instagram, Telegram, Youtube).

Ми пропонуємо Вам взяти 
участь в якості спікера або екс-
перта  у тематичних вебінарах, 
зустрічі з експертами, онлайн де-
бати та інше.

Тематичні рубрики: Юридич-
на практика, Агро, Медицина та 
фарма, Інвестиції та фінанси, Бан-
ківська справа, Податки, Інтелек-
туальна власність, IT та технології, 
Маркетинг та PR, Безпека та захист 
бізнесу, Екологія, Краса та здо-
ров’я, Культура, HR та персональ-
ний розвиток.  

Долучайтеся до проєктів  LBS! 

СТУДІЯ ПРАВА ТА БІЗНЕСУ 
«LAW & BUSINESS STUDIO»: ПРОФАЙЛ

Ольга Дмитрієва
Голова Наглядової ради ААУ, 

куратор проектів LBS,  
керуючий партнер  

АО «Dmitrieva & Partners»
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ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ РОЗГЛЯДУ КЛОПОТАНЬ  
ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ  

У ВИГЛЯДІ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ ОЧИМА ЗАХИСНИКА
Ефективність діяльності захис-

ника при вирішенні питання про 
застосування запобіжного захо-
ду у вигляді тримання під вартою 
забезпечується не тільки його ак-
тивністю, але і наявністю гарантій. 
У першу чергу, вони полягають в 
урегульованості та чіткій правовій 
визначеності кримінальних про-
цесуальних відносин на зазначе-
ному етапі. 

Нами було проаналізовано по-
над 50 ухвал слідчих суддів про 
застосування запобіжних захо-
дів (здебільшого з адвокатської 
практики). Перше, що привертає 
увагу, – відсутність гарантій забез-
печення засади безпосередності 
дослідження показань, речей і до-
кументів та достатньої визначено-
сті процесуальної форми розгля-
ду клопотання про застосування 
запобіжного заходу у вигляді три-
мання під вартою.

Безпосередність досліджен-
ня показань, речей і документів 
закріплена у ст. 23 КПК України. 
Норма не містить будь-якого обме-
ження щодо стадій кримінального 
провадження. Більш того, про не-
обхідність дотримання цієї засади 
під час розгляду у судовому засі-
данні клопотання про застосуван-
ня запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою свідчать інші 
норми КПК України та практика 
ЄСПЛ. У ст. 370 КПК України наво-
дяться вимоги до судового рішен-
ня (ним є і ухвала слідчого судді 
про застосування запобіжного за-
ходу): законність, обґрунтованість 
і вмотивованість. Обґрунтованість 
означає, що судове рішення ухва-
лене на підставі об’єктивно з’ясо-

ваних обставин, які підтверджені 
доказами, дослідженими під час 
судового розгляду та оціненими 
судом відповідно до ст. 94 КПК 
України (ч. 3 ст. 370 КПК України). 
Формулювання містить певну не-
визначеність, адже судовий роз-
гляд є стадією кримінального про-
вадження, на якій суд розглядає 
провадження по суті. Водночас, 
КПК України не містить окремої 
норми, у якій би визначалися за-
гальні вимоги до ухвал слідчих 
суддів. Слідчі судді при постанов-
ленні ухвал спираються на норми 
глави 29 КПК України (зокрема, ст. 
ст. 376, 379 КПК України). Відтак, 
слід стверджувати, що хоча ухва-
ла слідчого судді і є специфічним 
судовим рішенням, вимоги до ньо-
го регламентовані главою 29 КПК 
України.

Першою підставою, яка оціню-
ється слідчими суддями при вирі-
шенні питання про застосування 
запобіжного заходу є «обґрунтова-
ність підозри», а першою обстави-
ною, яка враховується, є «вагомість 
наявних доказів». Таким чином, 
законодавець щодо обґрунтуван-
ня підстав та умов застосування 
запобіжного заходу, які досліджу-
ються слідчим суддею, говорить 
саме про докази, якими вони під-
тверджуються. Це зазначено у 
ч. 1 ст. 194 КПК України – «під час 
розгляду клопотання про застосу-
вання запобіжного заходу слідчий 
суддя, суд зобов’язаний встанови-
ти, чи доводять надані сторонами 
кримінального провадження до-
кази обставини…». У п. 4 ч. 1  ст. 
196 КПК йдеться, що в ухвалі про 
застосування запобіжного заходу 

Олександр Гунченко
Адвокат, заступник Голови 
Ради адвокатів Харківської 
області, к.ю.н.

Ганна Тетерятник
Завідувач кафедри криміналь-
ного процесу Одеського дер-
жавного університету внутріш-
ніх справ, к.ю.н.
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слідчий суддя, суд зазначає відо-
мості про посилання на докази, 
які обґрунтовують ці обставини. 
Одразу зауважимо, що у більшо-
сті досліджених нами ухвал таке 
посилання містить формальний 
характер: слідчі судді обмежують-
ся переліком доказів, наданих сто-
роною обвинувачення. Та попри 
недотримання або неповне дотри-
мання повної процедури безпо-
середнього дослідження доказів, 
якими обґрунтовується підозра 
та ризики, використовують фор-
мулювання загального характеру 
«на підставі досліджених доказів», 
«прокурором доведено наявність 
достатніх підстав про існування 
ризику», «судом досліджено мате-
ріали кримінального проваджен-
ня, з яких вбачається, що слідчим 
доведено наявність обґрунтованої 
підозри у вчинені підозрюваним 
кримінального правопорушення; 
наявність достатніх підстав вважа-
ти, що існує ризик…».

Зрозуміло, що описана прак-
тика не відповідає забезпечен-
ню прав учасників провадження, 
адже з подібних ухвал не зрозу-
міло, які докази досліджувалися у 
судовому засіданні, як саме слід-
чий суддя оцінив їх, які докази 
були прийняті в обґрунтування рі-
шення, якими є мотиви прийняття 
рішення про застосування запо-
біжного заходу саме на строк ви-
значений в ухвалі тощо. Зміст ух-
вали не відповідає встановленим 
у ст. 370 КПК України вимогам. На 
нашу думку, вирішення пробле-
ми полягає навіть не у додатко-
вій формалізації вимог до ухвали 
слідчого судді про застосування 
запобіжного заходу, а у дотриман-
ні слідчими суддями вимог закон-
ності, обґрунтованості і вмоти-
вованості до змісту такої ухвали, 
передбачених ст. ст. 370, 372 КПК 
України. Вони є універсальними 

для будь-якого судового рішення, 
яке виноситься у формі ухвали, і 
не передбачають спрощення фор-
ми, в залежності від етапу або ста-
дії провадження. 

Задля забезпечення змагаль-
ності та свободи у поданні суду 
доказів необхідним є визначення 
порядку їх дослідження. Порядок 
надання доказів стороною обви-
нувачення визначений частково 
– до клопотання подаються копії 
матеріалів, якими воно обґрунто-
вується, сторона обвинувачення 
оголошує клопотання про засто-
сування запобіжного заходу.  Вод-
ночас, копії матеріалів не можуть 
розглядатися як докази, тому 
слідчі судді повинні вимагати та 
досліджувати оригінали матеріа-
лів кримінального провадження 
задля встановлення достовірності 
та допустимості їх як доказів. Пи-
тання подання доказів стороною 
захисту взагалі не визначено.  

На нашу думку, порядок подан-
ня та дослідження доказів під час 
розгляду клопотання про застосу-
вання запобіжного заходу пови-
нен бути нормативно визначеним. 
Така пропозиція була підтрима-
на 59 % опитаних нами адвокатів 
(з числа 169 осіб). З цією метою 
доцільно доповнити ст. 193 КПК 
України частиною 4-2, в якій ви-
значити процесуальний порядок 
дослідження доказів та доводів 
сторін щодо застосування запо-
біжного заходу.

Відповідно до ч. 4 ст. 193 КПК 
України за клопотанням сторін 
або за власною ініціативою слід-
чий суддя, суд має право заслуха-
ти будь-якого свідка чи дослідити 
будь-які матеріали, що мають зна-
чення для вирішення питання про 
застосування запобіжного заходу. 
Непоодинокими є випадки, коли 
у задоволенні клопотань сторони 
захисту про проведення такого 

допиту відмовляють. Закріплення 
обов’язку допитувати свідків за об-
ґрунтованим клопотанням сторо-
ни захисту на цьому етапі є спри-
янням захисту, однією із гарантій 
«збалансованості» між процесу-
альними можливостями сторін у 
змагальному судочинстві. 

Спірним є питання про з’ясу-
вання думки потерпілого, пред-
ставника потерпілого щодо за-
стосування запобіжного заходу. 
Учасниками, між якими відбува-
ється процесуальний спір, у тому 
числі з окресленого питання, є 
сторони кримінального прова-
дження. Потерпілий, за загаль-
ним правилом, до жодної з них 
не належить. Публічні інтереси, 
інтереси потерпілого на цьому 
етапі представляє прокурор і, по 
суті, застосування запобіжного 
заходу не відноситься до питань, 
пов’язаних із забезпеченням прав 
потерпілого, крім випадків, коли у 
матеріалах кримінального прова-
дження міститься інформація про 
направленість дій підозрюваного, 
обвинуваченого, які становлять 
ризики, передбачені у ст. 177 КПК 
України, на потерпілого. 

На суддівську практику нега-
тивно впливає не тільки правова 
невизначеність процедурних пи-
тань, а й окремих термінів. Ана-
ліз правозастосовної практики 
свідчить про те, що слідчі, проку-
рори по-різному називають кло-
потання, передбачені ст. 184 КПК 
використовуючи у них, як термін 
«обрання запобіжного заходу», 
так і «застосування запобіжного 
заходу». Слідчі судді, суди, своєю 
чергою, застосовують в ухвалах 
обидва терміни. 

Наведемо приклад з власної 
адвокатської практики. У спра-
ві за підозрою громадянина П. 
(справа № 554/43/19, проваджен-
ня № 1-кс/554/9826/2019) слідчий 
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суддя Октябрського районного 
суду м. Полтави винесла ухвалу 
«про обрання міри запобіжно-
го заходу у вигляді тримання під 
вартою». У той же час сторона об-
винувачення зверталася до суду 
з клопотанням про застосування 
запобіжного заходу. У ст. 196 КПК 
чітко визначено такий вид рішен-
ня, як «ухвала про застосування 
запобіжного заходу». Таким чи-
ном, слідчий суддя постановила 
рішення, яке взагалі не передба-
чено чинним законодавством та у 
буквальному розумінні не відпові-
дає поданому клопотанню сторо-
ни обвинувачення.

Однозначність та єдність юри-
дичної термінології відповідає 
принципу правової визначеності 
та забезпечує ефективне правове 
регулювання. Тож ми вважаємо, 
що поняття «застосування запо-

біжного заходу» є більш широким, 
і включає у себе, у тому числі, рі-
шення та дії з обрання та зміни 
запобіжного заходу. Відтак, необ-
хідним є внесення змін до КПК в 
частині норм, у яких використову-
ється термін «обрання запобіжно-
го заходу», змінивши його на «за-
стосування запобіжного заходу».

Розрізненість практики слід-
чих суддів виявляється й у за-
стосуванні інших положень КПК 
України. Зокрема, ми звернули 
увагу на довільне тлумачення ст. 
379 КПК України, яка наділяє суд 
правом виправлення описок і оче-
видних арифметичних помилок. Є 
випадки, коли, користуючись цим 
правом, слідчі судді виправляють 
«описки» на підставі цієї норми, 
змінюючи ухвалу по суті. Це, на 
нашу думку, носить характер про-
цесуальних зловживань. (Напри-

клад, ухвала Октябрського район-
ного суду м. Полтави від 04.07.2019 
р. у кримінальному провадженні 
№ 1-кс/554/9826/2019.)

Частина визначених питань 
може бути вирішена шляхом удо-
сконалення окремих норм КПК 
(у першу чергу, які розширюють 
права сторони захисту у збиранні 
й поданні доказів та унормовують 
окремі питання розгляду кло-
потань про застосування запо-
біжних заходів). Решта потребує 
належного судового контролю 
на всіх стадіях провадження, на-
дання відповідних однозначних 
роз’яснень Верховним Судом за-
для забезпечення єдності судової 
практики та відходу від поширеної 
практики «презумпції законно-
сті та обґрунтованості клопотань 
слідчих, прокурорів про застосу-
вання запобіжного заходу». 

В засіданні взяли участь:
• Президент ААУ Зоя Ярош, ке-

руючий партнер АО «Marshaller 
Group», адвокат;

• Віце-президент ААУ Олег Малі-
невський, партнер EQUITY Law Firm, 
адвокат;

• Члени Правління Асоціації адво-
катів України:

- Олег Добровольский, партнер 
ID Legal Group , адвокат;

- Олена Костюченко, партнер, 
керівник практики кримінального 
права «Dmytrieva & Partners Law & 

Tax Firm», к.ю.н., доцент кафедри 
правосуддя КНУ ім. Шевченка, адво-
кат;

- Григорій Павленко, адвокат 
Pavlenko Legal Group;

- Семен Ханін, керуючий парт- 
нер Amber Law Company, адвокат;

- Юрій Хапко, керуючий партнер 
TOTUM LF;

- Катерина Гупалo, партнер 
Arzinger law firm;

• Голова Наглядової Ради  Оль-
га Дмитрієва, керуючий партнер 
Dmytrieva & Partners Law & Tax Firm, 
адвокат.

На засіданні було вирішено ряд пи-
тань, а саме:

1. Затвердження протоколу Кон-
курсної комісії щодо допуску учасни-
ків до on-line голосування в конкурсі 
«Адвокат року 2020».

2. Створення ІТ-комітету та призна-
чення Головою комітету Дерлюка О.

3. Прийом у члени ААУ. 

ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ ААУ

8 ЛИПНЯ 2020 РОКУ ВІДБУЛОСЬ ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ АСОЦІА-
ЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ.
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В цьому році представлені 32 номі-
нації, за учасників яких Ви можете від-
дати свій голос!  Долучайтесь, беріть ак-
тивну участь, підтримуйте колег! Адже 
переможе кращий із кращих! Всім успі-
хів! Голосуйте за посиланням:

АДВОКАТ РОКУ 2020: ПОЧАТОК ГОЛОСУВАННЯ

АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ 13 ЛИПНЯ 2020 РОКУ РОЗПОЧА-
ЛА ON-LINE ГОЛОСУВАННЯ КОНКУРСУ «АДВОКАТ РОКУ 2020».

http://ps.uaa.org.ua/golosuvannya

А2М ДИХАЙ ВІЛЬНО

В рамках проекту «А2М Дихай 
Вільно» Асоціація адвокатів Укра-
їни зібрала кошти, закупила та пе-
редала у Київську міську дитячу 
клінічну інфекційні лікарню:

•  3-шарові захисні маски, у 
кількості 2 700 шт.

• захисні костюми, у кількості 
150 шт.

Лікарі були безмежно звору-
шені та переказували вдячність 
всім і кожному, кто долучився та 

зробив свій внесок у збір коштів 
для закупівлі захисного облад-
нання для лікарні.

Асоціація адвокатів України, 
у свою чергу, також висловлює 
вдячність всім добродіям і запро-
шує долучатися до нашого благо-
дійного проекту А2М Дихай Віль-
но, адже тільки разом - ми сила!

Здоров’я всім Вам! 

ААУ РЕАЛІЗУВАЛА ПРОЄКТ  A2M «ДИХАЙ ВІЛЬНО» ЗІ ЗБОРУ КО-
ШТІВ ДЛЯ АДРЕСУВАННЯ ПРОБЛЕМ З COVID-19
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ЗАТРИМАННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ 
ОСОБИ, ЯКА ВЧИНИЛА КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОСТУПОК:  

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ

Стаття 2982 КПК України в ре-
дакції Закону України «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення до-
судового розслідування окремих 
категорій кримінальних правопо-
рушень» № 2617-VIII від 22 листопа-
да 2018 року встановлює спеціальні 
умови, порядок та підстави здійс-
нення затримання уповноваженою 
службовою особою особи, яка вчи-
нила кримінальний проступок. 

Так, особа, яка підозрюється у 
вчиненні кримінального проступку 
може бути затримана уповнова-
женою службовою особою лише 
у випадках, якщо її застали під час 
вчинення проступку або замаху на 
його вчинення, а також у разі, якщо 
безпосередньо після вчинення про-
ступку очевидець, в тому числі по-

терпілий, або сукупність очевидних 
ознак на тілі, одязі чи місці події вка-
зують на те, що саме ця особа щойно 
вчинила кримінальне правопору-
шення (п.1,2 ч.1 ст. 208 КПК України), 
але за наявності однієї із умов, ви-
значених у ч.1 ст. 2982 КПК України, 
а саме: 1) відмовляється виконува-
ти законну вимогу уповноваженої 
службової особи щодо припинення 
кримінального проступку або чи-
нить опір; 2) намагається залишити 
місце вчинення кримінального про-
ступку; 3) під час безпосередньо-
го переслідування після вчинення 
кримінального проступку не вико-
нує законних вимог уповноваженої 
службової особи; 4) перебуває у 
стані алкогольного, наркотичного 
чи іншого сп’яніння та може завдати 
шкоди собі або оточуючим.

Отже, лише сукупність вище-
зазначених фактичних обставин 
може бути підставою для здійснен-
ня затримання особи, яка вчинила 
проступок.

За загальним правилом, вста-
новленим у ч.2 ст. 2982 КПК Украї-
ни, затримання особи, яка вчинила 
кримінальний проступок, здійсню-
ється не більш як на три години з 
моменту фактичного затримання. 
Зазначимо, що у нормах КПК Укра-
їни таке поняття як «фактичне за-
тримання» згадується неодноразо-
во (ч.5 ст. 115 КПК України, ст. 186 
КПК України), але його точний зміст 
не розкривається. Як видається, під 
моментом фактичного затримання 
слід розуміти час, з якого затримана 
особа була позбавлена можливості 
вільно пересуватися та визначати 
своє місце знаходження. 

Затримання особи, яка вчинила 
кримінальний проступок, перед-

бачений статтею 2861 Криміналь-
ного кодексу України, з ознаками 
перебування у стані алкогольного 
чи наркотичного сп’яніння або пе-
ребування під впливом лікарських 
засобів, що знижують її увагу та 
швидкість реакції, здійснюється 
не більш як на три години та має 
супроводжуватися обов’язковим 
доставленням такої особи до ме-
дичного закладу для забезпечення 
проходження відповідного медич-
ного освідування.

Водночас, ч.4 ст. 2982 КПК Укра-
їни встановлює диференційовані 
граничні строки затримання особи, 
яка вчинила проступок: 1) до 72 го-
дин за наявності умов, передбаче-
них п.1-3 ч.1 ст. 2982 КПК України 
(особа відмовляється виконувати 
законну вимогу уповноваженої 
службової особи щодо припинен-
ня кримінального проступку або 
чинить опір; намагається залиши-
ти місце вчинення кримінального 
проступку; під час безпосередньо-
го переслідування після вчинення 
кримінального проступку не вико-
нує законних вимог уповноваженої 
службової особи). Таке затриман-
ня повинне відбуватися із дотри-
манням вимог ст. 211 КПК України, 
тобто у разі продовження строку 
затримання до 72 годин, затримана 
особа не пізніше 60 годин з момен-
ту затримання повинна бути звіль-
нена або доставлена до суду для 
розгляду клопотання про обрання 
стосовно неї запобіжного заходу; 
2) до 24 годин за наявності умови, 
передбаченої п.4 ч.1 ст. 2982 КПК 
України (перебуває у стані алко-
гольного, наркотичного чи іншого 
сп’яніння та може завдати шкоди 
собі або оточуючим).

Віктор Завтур 
Cтарший викладач кафедри 
кримінального процесу, детек-
тивної та оперативно-розшу-
кової діяльності НУ «Одеська 
юридична академія», к.ю.н. 
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Отже, хоча ч.2 ст. 2982 КПК Укра-
їни і передбачає, що затримання 
особи, яка вчинила проступок не 
може перевищувати трьох годин, 
ч.4 ст. 2982 КПК України встановлює 
підстави для його продовження, які 
повністю охоплюються загальними 
підставами для здійснення такого 
затримання взагалі. Таким чином, 
виникає ситуація, за якої строк за-
тримання може бути продовжений 
в будь-якому випадку, що а норма 
про те, що він не може перевищу-
вати три години залишається пов-
ністю знівельованою.

Особливу увагу слід звернути на 
правову регламентацію затримання 
осіб, що  перебувають у стані алко-
гольного, наркотичного чи іншого 
сп’яніння. Виникає логічне питання: 
чому обов’язкове доставлення до 
медичного закладу передбачене 
лише щодо тих осіб, які вчинили 
проступок, передбачений ст. 2861 
Кримінального кодексу? Перебу-
вання особи у стані алкогольного, 
наркотичного або іншого сп’яніння 
має як кримінально-правове (ст. 
21, 67 КК України), так і криміналь-
но-процесуальне значення, зокре-
ма, в контексті строку обмеження 
права особи на свободу та особисту 
недоторканість, про що було зга-
дано нами вище. З цих міркувань 
видається доцільним допроваджу-
вати для проведення медичного 
освідування особу, яка вчинила 
будь-який кримінальний проступок 
та її поведінка вказує на те, що вона 
перебуває у стані алкогольного, 
наркотичного або іншого сп’яніння. 

Положення ч.3 ст. 2982 КПК 
України встановлюють обов’язок 
уповноваженої службової особи, 
яка здійснила затримання та ді-
знавача негайно повідомити особі 
зрозумілою для неї мовою підста-
ви затримання та у вчиненні якого 
кримінального правопорушення 
вона підозрюється, а також роз’яс-

нити її право мати захисника, отри-
мувати медичну допомогу, давати 
пояснення, показання або не гово-
рити нічого з приводу підозри про-
ти неї, негайно повідомити інших 
осіб про своє затримання і місце 
перебування відповідно до поло-
жень ст. 213 КПК, вимагати перевір-
ку обґрунтованості затримання та 
інші процесуальні права, передба-
чені КПК.

В цьому ключі слід нагадати, 
що загалом у чинному КПК України 
права затриманої особи системно 
не викладені. Комплексний аналіз 
положень кримінального проце-
суального законодавства дозволяє 
віднести до «інших» процесуальних 
прав затриманої особи: право на 
поводження із собою як з невину-
ватою особою доки її вину не буде 
доведено у порядку, передбаче-
ному КПК, і встановлено обвину-
вальним вироком суду, що набрав 
законної сили (ч.5 ст. 17 КПК); пра-
во захищати усіма засобами, що не 
заборонені законом, свою людську 
гідність, права, свободи та інтереси, 
порушені під час здійснення кримі-
нального провадження (ч.3 ст. 11 
КПК); право ставити запитання, по-
давати свої зауваження та запере-
чення щодо порядку проведення 
процесуальних дій, які заносяться 
до протоколу (п.10 ч.3 ст. 42 КПК); 
право користуватися послугами 
перекладача (ч.3 ст. 29 КПК); пра-
во бути звільненою негайно після 
зникнення підстави або спливу 
строку для затримання (п.3 ч.3 ст. 
212 КПК) тощо.

Серед процесуальних прав 
особи, яка затримана в порядку ст. 
2982 КПК України особливої уваги, 
передусім, з точки зору правиль-
ної форми реалізації, заслуговує 
право на перевірку обґрунтовано-
сті затримання. В цьому контексті 
на передній план виходить питан-
ня про те, чи може така перевірка 

здійснюватися шляхом застосуван-
ня процедури, передбаченої ст. 
206 КПК України. У зв’язку із цим, 
неможливо не згадати правову по-
зицію Об’єднаної палати Верховно-
го Суду, викладену у Постанові від 
27 травня 2019 року, згідно з якою 
положення ст. 206 КПК мають на 
меті забезпечення процесуально-
го механізму звільнення слідчим 
суддею будь-якої особи, яка поз-
бавлена свободи за відсутності су-
дового рішення, та застосовуються 
саме в таких випадках. При цьо-
му вказаний механізм не включає 
процедур оскарження рішень, дій 
чи бездіяльності працівників пра-
воохоронних органів, пов`язаних 
із затриманням особи в порядку, 
передбаченому ст. 208 КПК України, 
post factum, оскільки відповідні за-
перечення особа може висловити 
під час вирішення питання про за-
стосування запобіжного заходу та/
або під час підготовчого судового 
засідання й судового розгляду кри-
мінального провадження по суті1.

Як видається, питання про за-
стосованість положень ст. 206 КПК 
України в межах розглядуваної пра-
вової процедури тісно пов’язане із 
диференціацією строків затриман-
ня. У разі, якщо наявні правові під-
стави для затримання особи до 72 
годин, то відповідно протягом 60 
годин вона має постати перед слід-
чим суддею для вирішення питан-
ня  про звільнення або обрання до 
неї запобіжного заходу і перевірка 
обґрунтованості затримання може 
відбуватися в межах цієї правової 
процедури. У разі ж, якщо наявні 
визначені законом підстави для за-
тримання лише до 24 годин, і особа 
після спливу цього строку звільне-
на не була, подання заяви в поряд-
ку ст. 206 КПК України видається 
цілком прийнятним способом захи-
сту права затриманої особи на сво-
боду та особисту недоторканість.  

1 Постанова Об’єднаної Палати Верховного 
Суду від 27 травня 2019 року, справа № 766/22242/17.  
URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82218010
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Олег Голубничий, 
радник, адвокат, керівник практики 

сімейного та спадкового права  
АО Mitrax

Голова  Комітету ААУ  
з сімейного права

Олена Костюченко, 
партнер, керівник практики  

кримінального права Dmytrieva & 
Partners Law & Tax Firm , к.ю.н., доцент

Голова Науково-експертної  
ради ААУ

Анастасія Казанкіна,  
адвокат АО «Дубинський і Ошарова»

Голова комітету з інтелектуальної 
власності ААУ

Залозна Дар’я, 
адвокат АО «Barristers»

Віце-президент Клубу 
Майбутніх Адвокатів 

 Григорій Павленко, 
адвокат Pavlenko Legal Group

Президент Клубу  
Майбутніх Адвокатів 

Анастасія Глущенко, 
засновниця та CEO Stasy Passion -  

агенства стратегічного маркетингу,  
засновниця та СЕО BBox 

Голова Комітету ААУ з маркетингу 
та розвитку бізнесу

Кристина Кириченко,  
партнер АК «Attentis»

Віце-президент Клубу 
Майбутніх Адвокатів

Олег Дерлюк, 
Керуючий партнер Stron Legal Services

Голова комітету ААУ 
З IT права



РОБОТА КОМІТЕТІВ ААУ / НОВИНИ ААУ

№2 (45) березень-травень 2020 р. 17

ЕЛЕКТРОННЕ ПРАВОСУДДЯ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ДОНБАСУ - 
НАГАЛЬНА ПОТРЕБА?

Електронне правосуддя для 
населення Донбасу, як для тих, 
хто виїхав, так для тих, хто зали-
шився, є особливо необхідним. 
Якщо система електронний суд 
запрацює в повну силу, то це доз-
волить, перебуваючи в будь-якій 
точці земної кулі, захищати свої 
інтереси в суді, брати участь в су-
дових засіданнях, контролювати 
розгляд справи в суді.

Захід відкривали:
• Ольга Дмитрієва, адвокат, 

Керуючий партнер Dmytrieva & 

Partners Law & Tax Firm, Голова 
Наглядової ради ААУ, директор 
Law&Business Studio;

• Зоя Ярош, Президент Асо-
ціації адвокатів України, керу-
ючий партнер АО «Marshaller 
Group».

Модератор Олена Радтке, ке-
рівник АБ «Олени Прядко», голо-
ва Донецького відділення ААУ, 
член Ради Комітету з питань 
верховенства права НААУ, спів-
засновник і співголова ГО «Жін-
ки за мир».

Спікери:
• Борис Плотніцький, голова 

Західного апеляційного госпо-
дарського суду.

Тема: «Електронне правосуд-
дя: перспективи та проблеми 
впровадження».

• Владислав Цукуров, суддя- 
спікер Білоцерківського міськра-
йонного суду Київської області.

Тема: «Міжнародний досвід та 
українські реалії дистанційного 
правосуддя».

• Олена Алехіна, адвокат, 
партнер АБ «Олени Прядко», 
медіатор.

 Тема: «Дистанційна комуніка-
ція з судом очима практикуючого 
адвоката».

• Наталя Мартюхіна суддя 
східного апеляційного госпо-
дарського суду.

Тема: «Теорія і практика елек-
тронного правосуддя. Особли-
вості процедур для окупованих 
територій».

Організатори: 
Асоціація адвокатів України, 

Law&Business Studio. 

Запис відео за посиланням: 
https://youtu.be/1kMPZLSTrJs  

5 ЧЕРВНЯ 2020 РОКУ  ВІДБУЛАСЯ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЯ, В ЯКІЙ 
ВЗЯЛИ УЧАСТЬ СУДДІ ТА АДВОКАТИ З РІЗНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ.

ЗУСТРІЧ КЛУБ МАЙБУТНІХ АДВОКАТІВ ААУ З KROK UNIVERSITY

26 червня 2020 року відбулась 
зустріч Клуб Майбутніх Адвокатів 
ААУ з KROK University

В результаті було погодже-
но співпрацю Асоціація адво-
катів України (ААУ) / Ukrainian 
Advocates’ Association (UAA) та 
КМА з KROK University, незабаром 

буде підписано відповідний Ме-
морандум та проведено установ-
чу зустріч із студентами.

Головною метою співпраці є 
надання доступу студентам до 
реалій адвокатської діяльності, 
тому ми сподіваємося на плідну 
співпрацю!  

ЩЕ ОДИН ВАЖЛИВИЙ ДЕНЬ ДЛЯ НАЛАГОДЖЕННЯ СТОСУНКІВ 
З ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ!
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ІНІЦІЮВАННЯ СТОРОНОЮ ЗАХИСТУ ЗАСТОСУВАННЯ  
ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

Обов’язковою умовою спра-
ведливого кримінального прова-
дження є його здійснення на основі 
змагальності. Відповідно до ст. 22 
КПК України сторони кримінально-
го провадження повинні мати рівні 
права не тільки на збирання та по-
дання до суду речей, документів, 
інших доказів, клопотань та скарг, 
але й на реалізацію інших проце-
суальних прав, передбачених КПК 
України, в тому числі на ініціювання 
застосування заходів забезпечення 
кримінального провадження (далі 
– ЗЗКП) з метою належного здійс-
нення власних повноважень.

Інститут ЗЗКП, будучи спря-
мованим на досягнення дієвості 
кримінального провадження, є 
багатостороннім та рівнозначним, 
покликаним долати перешкоди 
в реалізації процесуальних прав 

усіх учасників кримінального про-
вадження, адже спрямований на 
виконання усіх його завдань, ви-
значених у ст. 2 КПК України, а не 
тільки виконуваних стороною об-
винувачення. У зв’язку з цим, осо-
бливо актуальним в кримінально-
му процесі на сьогодні є напрямок 
розширення повноважень сторони 
захисту щодо ініціювання застосу-
вання більшої кількості видів ЗЗКП 
[1, 299]. Під застосуванням маємо 
на увазі обрання, зміну, скасування 
ЗЗКП.

На відміну від слідчого, про-
курора сторона захисту на досу-
довому розслідуванні має право 
ініціювати застосування (обрання) 
лише двох ЗЗКП: здійснення слід-
чим суддею виклику особи (ч. 1 ст. 
134 КПК України), а також тимчасо-
вого доступу до речей і документів 
(ст. 160 КПК України). Така ситуація, 
по-перше, не здатна задовольнити 
процесуальних потреб підозрюва-
ного та захисника, по-друге, свід-
чить про надання законодавцем 
переваги стороні обвинувачення та 
неврахування інтересів захисту під 
час конструювання норм розділу ІІ 
КПК України. Вважаємо, сторона за-
хисту повинна мати право на ініці-
ювання застосування більшої кіль-
кості ЗЗКП, потреба в яких виникає 
під час здійснення досудового роз-
слідування. Так, наділення захисту 
правом на ініціювання накладення 
слідчим суддею арешту на майно з 
метою забезпечення зібраних ре-
чей, документів як доказів, на наш 
погляд, є вкрай необхідним в умо-
вах сучасного, перетворюваного у 
змагальний, процесу [1].

Обґрунтованим було б й надан-
ня стороні захисту права ініціювати 
перед слідчим суддею здійснення 

приводу осіб, адже останній згідно 
із ч. 2 ст. 139 КПК України не зобов’я-
заний виносити ухвалу про привід 
у разі неявки без поважних причин 
особи, яка викликалась за клопо-
танням підозрюваного, захисника: 
відповідно до ч. 2 ст. 140 КПК Украї-
ни таке рішення слідчий суддя може 
прийняти за клопотанням слідчого, 
прокурора або з власної ініціативи. 
Водночас під час судового прова-
дження обвинувачений та захисник 
наділені відповідним правом.

Надання стороні захисту по-
вноважень щодо ініціювання перед 
слідчим суддею накладення гро-
шових стягнень на суб’єктів кри-
мінального провадження (у разі 
невиконання покладених на них 
обов’язків), на нашу думку, також 
було б раціональним та виправда-
ним. Адже існуюче положення, за 
якого виключно слідчий, прокурор, 
слідчий суддя та суд мають право 
впливати на виконання учасника-
ми кримінального провадження 
покладених на них обов’язків у вка-
заний спосіб, є однобічним та дещо 
несправедливим. Сторона захисту, 
будучи обмеженою процесуаль-
но, коли багато питань, пов’язаних 
із здійсненням захисту, залежать 
від протилежної сторони та інших 
суб’єктів, вкрай потребує відповід-
них гарантійних механізмів.

Що стосується ініціювання змі-
ни ЗЗКП, наразі сторона захисту 
на підставі ст. 201 КПК України має 
право ініціювати перед слідчим 
суддею зміну одного запобіжно-
го заходу на інший, в тому числі 
клопотати про зміну додаткових 
обов’язків, передбачених ч. 5 ст. 
194 КПК України, чи про зміну спо-
собу їх виконання. При цьому, таке 
клопотання повинно подаватись не 

В’ячеслав Соловйов 
Аспірант кафедри криміналь-
ного процесу, детективної  
та оперативно-розшукової 
діяльності  НУ «Одеська  
юридична академія» 
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раніше тридцяти днів з дня поста-
новлення попередньої ухвали про 
застосування, зміну або відмову у 
зміні запобіжного заходу, якщо у 
ньому не зазначені нові обстави-
ни, які не розглядалися слідчим 
суддею, інакше останній має право 
залишити клопотання без розгля-
ду. Можливість зміни запобіжних 
заходів з суворіших на більш м’які 
та навпаки – з найм’якіших на більш 
суворіші є однією із особливостей 
цього підвиду ЗЗКП. На нашу думку, 
схожість мети та правової природи 
відсторонення від посади та тимча-
сового обмеження у користуванні 
спеціальним правом із запобіжни-

ми заходами свідчить про можли-
вість введення цих ЗЗКП в систему 
запобіжних заходів. У разі внесення 
відповідних змін, сторона захисту 
отримала б можливість на підставі 
ст. 201 КПК України клопотати про 
зміну запобіжних заходів на нові, 
альтернативні більш суворішим, що 
існують наразі. 

З приводу ініціювання сторо-
ною захисту скасування ЗЗКП, на 
наше переконання, підозрюваний 
та захисник повинні мати право 
звертатися до слідчих суддів із кло-
потаннями про скасування усіх ви-
дів ЗЗКП, які зачіпають права підо-
зрюваного, а не тільки у випадках, 

передбачених статтями 147, 158, 
174 та 201 КПК України. Під час роз-
гляду клопотань про скасування 
ЗЗКП сторона захисту повинна буде 
довести, а слідчий суддя встанови-
ти необґрунтованість застосування 
ЗЗКП та відсутність потреб у по-
дальшому їх застосуванні.  

Список використаних джерел:
1. Соловйов В. О. Забезпечення збе-

реження речей, документів  як доказів, 
зібраних стороною захисту.  Правове 
життя сучасної України : у 3 т. : матері-
али Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 
15 трав. 2020 р.) / відп. ред.  М. Р. Араке-
лян. Одеса : Видавничий дім «Гельвети-
ка», 2020. Т. 3. – 538 с. С. 299-302. 

НАРАДЧА WEB «КАРАНТИННЕ ПРАВОСУДДЯ: OFF ЧИ ON LINE»

КОМІТЕТ ААУ З СУДОВОЇ ПРАКТИКИ 10 КВІТНЯ ПРОВІВ 
ОНЛАЙН-ВЕРСІЮ ПОПУЛЯРНОГО СУДОВО-ДИСКУСІЙНОГО 
ФОРМАТУ ЗАСІДАННЯ – НАРАДЧА WEB НА ТЕМУ: «КАРАНТИННЕ 

ПРАВОСУДДЯ: OFF ЧИ ON LINE»

ZOOM, Skype, Viber чи 
WhatsApp – нові реалії судово-
го процесу, які вже скоро будуть 
запроваджені через прийнятий 
закон №3275, що викликає багато 
обговорень та сперечань.

Чи запрацює ЄСІТС, чи вдасть-
ся зберегти конфіденційність 
справ та які механізми протидії 
новим процесуальним зловжи-
ванням будуть запроваджен-
ні? Всі ці питання обговорю-

вали в рамках НАРАДЧА WEB 
«Карантинне правосуддя: OFF чи  
ON line».

Модерував захід Олег Малі-
невський, партнер EQUITY, Віце-
президент ААУ, Голова Коміте-
ту ААУ з судової практики.

Учасниками дискусії виступи-
ли провідні адвокати, судді, пред-
ставники Вищої Ради Правосуддя, 
експерти з кібербезпеки.

Серед них: Александра Янов-

ська,Олег Ткачук, Олексій Мало-
вацький, Григорій Колесніков, 
Петро Паламар, Віра Михай-
ленко, Семен Ханін, Олександр 
Ружицький,Григорій Павленко, 
Олексій Степаненко, Андрій Гу-
сак, Олексій Купрієнко, Олексій 
Колток, Зоя Ярош, Богдана Хи-
менко, Павло Куфтирєв, Олек-
сій Шевчук та ін.

ААУ щиро дякує Комітету ААУ 
з судової практики за організа-
цію заходу в особі Олега Маліне-
вського, спікерам – за конструк- 
тивний діалог, учасникам – за цікаві 
питання. 
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МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ З КООРДИНАЦІЙНИМ  
ЦЕНТРОМ З НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

10 червня 2020 року між Асо-
ціацією адвокатів України, в особі 

Президента ААУ Зої Ярош, та Ко-
оринаційним центром з надання 

правової допомоги, в особі в.о. 
директора Олександра Барано-
ва, було підписано Меморандум 
про співпрацю. 

Метою підписання Меморан-
думу стала консолідація зусиль 
сторін, спрямованих на підвищен-
ня рівня правової допомоги, яка 
надається адвокатами. 

Ми маємо наміри забезпечу-
вати взаємну всебічну підтримку 
для розвитку співробітництва та 
будемо будувати свої відносини 
на засадах рівності, чесного парт-
нерства, максимального спри-
яння, відкритості та прозорості у 
своїй діяльності. 

Сподіваємося на подальшу плід- 
ну співпрацю! 

АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ ПІДПИСАЛА МЕМОРАНДУМ 
ПРО СПІВПРАЦЮ З КООРДИНАЦІЙНИМ ЦЕНТРОМ З НАДАННЯ 
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ.

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ З НАЦІОНАЛЬНИМ  
ЮРИДИЧНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ ІМ. ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Метою Меморандуму стала 
співпраця та обмін інформацією 
і досвідом в межах відповідних 
функцій і повноважень Сторін, 
здійснення наукової та практич-
ної діяльності у сфері забезпечен-
ня верховенства права, розвитку 
адвокатури, захисту прав і свобод 
людини та громадянина на основі 
рівноправності, взаємної вигоди 
дотримання загальноприйнятих 
норм і принципів. 

5 ЧЕРВНЯ 2020 РОКУ БУЛО ПІДПИСАНО МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ МІЖ ВСЕУКРАЇНСЬКОЮ ГРО-
МАДСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ «АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ», В ОСОБІ ПРЕЗИДЕНТА ЯРОШ З.В., КЛУ-
БОМ МАЙБУТНІХ АДВОКАТІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ 

УКРАЇНИ», В ОСОБІ ПРЕЗИДЕНТА ПАВЛЕНКА Г.С. ТА НАЦІОНАЛЬНИМ ЮРИДИЧНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ ІМ. ЯРОС-
ЛАВА МУДРОГО. 
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«ДРІБНІ ЗЛОЧИНИ» АБО ХТО І ЯК БУДЕ КАРАТИ УКРАЇНЦІВ 
ЗА ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ

1 липня 2020 року набув чин-
ності довгоочікуваний Закон 
України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо спрощення досудового 
розслідування окремих категорій 
кримінальних правопорушень», 
яким були внесені суттєві зміни 
в Кримінальний кодекс України, 
Кримінальний процесуальний 
кодекс України та Кодекс України 
про адміністративні правопору-
шення.

Існування «кримінальних про-
ступків» було передбачено по-
ложеннями Кримінального про-
цесуального кодексу України ще 
задовго до набрання вищевказа-
них змін, однак Загальна частина 
Кримінального кодексу України 
не містила визначення самого по-
няття «кримінальний проступок», 
що унеможливлювало застосу-
вання положень процесуального 
законодавства про спеціальне до-
судове розслідування таких про-
ступків, а також положень щодо 

спрощеного судового розгляду 
обвинувальних актів.  Нарешті, 
норми Кримінального кодексу 
України узгоджуються з нормами 
Кримінального процесуального 
кодексу України, а інститут «кри-
мінального проступку» розпочав 
свою дію на національному рівні.

Зміни в законодавстві, ефек-
тивність яких підтверджується 
міжнародним досвідом, неодно-
значно були сприйняті як спів-
робітниками правоохоронних 
органів так й іншими правника-
ми, передусім адвокатами. По-
ряд із цим, переважна більшість 
юридичної спільноти позитивно 
сприйняла дану новелу, яка спря-
мована на розвантаження органів 
досудового розслідування та суду, 
що в перспективі мала  б покра-
щити якість досудового розсліду-
вання та судового розгляду інших 
більш тяжких кримінальних пра-
вопорушень (злочинів).

Що ж таке «кримінальний про-
ступок» та які особливості досудо-
вого розслідування такого виду 
кримінального правопорушення? 
Чи є такі зміни позитивними чи 
навпаки лише ускладнять роботу 
правоохоронних органів? 

Відповіді на ці питання можна 
отримати після аналізу змін зако-
нодавства 

Кримінальні правопорушен-
ня поділяються на кримінальні 
проступки і злочини (ч. 1 ст. 12 
КК України). Кримінальним про-
ступком є передбачене цим КК 
України діяння (дія чи бездіяль-
ність), за вчинення якого перед-
бачене основне покарання у виді 
штрафу в розмірі не більше трьох 
тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян або інше 

покарання, не пов’язане з позбав-
ленням волі.

Інші кримінальні правопору-
шення є злочинами та поділяють-
ся на: нетяжкі, тяжкі та особливо 
тяжкі. Порядок та основні засади 
досудового розслідування злочи-
нів не змінилися.

На перший погляд суттєвих 
змін в класифікації кримінальних 
правопорушень не відбулось, 
адже, як здається, злочини неве-
ликої тяжкості були переймено-
вані у «кримінальні проступки». 
Однак, це лише на перший погляд 
і зміни, які торкнулися законодав-
ства, на наш погляд, є доволі кар-
динальними.

Загалом, «злочинами» пере-
стали вважатися майже шістнад-
цять відсотків від усіх складів кри-
мінальних правопорушень, в тому 
числі й найрозповсюджені: ч.1 ст. 
185 КК України (крадіжка), ч. 1 ст. 
190  КК України (шахрайство), ст. 
296 КК України (хуліганство), ч. 
1 ст. 125 КК України (заподіяння 
легких тілесних ушкоджень); ч. 1 
ст. 309 КК України (зберігання не-
великої кількості наркотиків без 
мети збуту) тощо.

В той же час, враховуючи 
суспільну небезпеку, а також рі-
вень смертності на дорогах Укра-
їни, з 01.07.2020р. запроваджено 
кримінальну відповідальність за 
керування транспортними засо-
бами в стані алкогольного, нарко-
тичного чи іншого сп’яніння або 
під впливом лікарських препара-
тів, що знижують увагу та швид-
кість реакції.

Натомість 3 липня, офіційне 
видання «Голос України» опу-
блікувало Закон України «Про 
внесення змін до деяких законо-

Валерій Кірчев 
Адвокат EQUITY
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давчих актів України у зв’язку з 
прийняттям Закону України «Про 
внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо спро-
щення досудового розслідування 
окремих категорій кримінальних 
правопорушень» № 720-IX.

Законом №720 було перед-
бачено низку змін до діючого 
законодавства,  зокрема, виклю-
чено з Кримінального кодексу ст. 
286-1 «Керування транспортними 
засобами в стані алкогольного, 
наркотичного чи іншого сп’янін-
ня або під впливом лікарських 
препаратів, що знижують увагу та 
швидкість реакції» та повернуто 
колишню редакцію ст. 130 КпАП, 
яка передбачає адміністративну 
відповідальність за керування 
транспортними засобами у стані 
сп’яніння.

Однак, в нашому випадку, тра-
пився незначний «trouble».

Як вказувалося вище, Закон 
№720 був оприлюднений в офі-
ційному виданні «Голос України» 
03.07.2020р., в той час як зміни в 
КК України, КПК України та КУпАП 
в частині започаткування інститу-
ту «кримінальних проступків» на-
брали чинності з 01.07.2020р.

Сам Закон №720 безпосеред-
ньо ніяких змін до КК України в 
частині декриміналізації кримі-
нального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 286-1 КК Укра-
їни, не вносив, а лише скасовував 
відповідний пункт Закону України 
«Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо 
спрощення досудового розсліду-
вання окремих категорій кримі-
нальних правопорушень», який 
на цей час набрав чинності та був 
імплементований до національ-
ного законодавства.

Отже, наразі, кримінальна 
відповідальність за керування 
транспортними засобами в стані 

алкогольного, наркотичного чи 
іншого сп’яніння або під впливом 
лікарських препаратів, що знижу-
ють увагу та швидкість реакції не 
скасована і громадянам, які вчи-
нили кримінальний проступок, не 
слід розраховувати на можливість 
уникнути відповідальності зав-
дяки існуванню вищевикладених  
протирічь.

Слід також зауважити, що де-
які не зовсім «дрібні злочини» 
потрапили під «удосконалення», 
внаслідок чого перетворилися на 
проступки зі спрощеним форма-
том розслідування й відсутністю 
судимості в осіб, які їх вчинили 
(погроза вбивством, експлуатація 
дітей, протидія законній госпо-
дарській діяльності і примус до 
(не)виконання договорів, підроб-
ка та/або використання підробле-
них документів, створення або 
утримання місць розпусти тощо).

Як наслідок, швидке розслі-
дування вищевказаних кримі-
нальних проступків «підвищеної 
складності» може вплинути на 
якість та ефективність їх розгляду,  
а також зменшить для підозрю-
ваного можливість скористатися 
усіма способами захисту, які га-
рантовані Конституцією України.    

Як саме і для чого як законода-
вець облегшив правоохоронним 
органам їх роботу, попри деякі 
погіршення прав на захист особи, 
яка вчинила кримінальний про-
ступок, розберемося нижче. 

Досудове розслідування кри-
мінальних проступків буде здійс-
нюватися у формі дізнання упов-
новаженими на те службовими 
особами правоохоронних орга-
нів– «дізнавачами».

Законодавець «попіклувався» 
про дієвість нових змін, а тому 
процедура дізнання передбачає 
більший перелік слідчих (розшу-
кових) дій, які можуть вчинятися 

до внесення відомостей до Єди-
ного реєстру досудових розсліду-
вань, ніж під час досудового роз-
слідування. До внесення даних до 
ЄРДР дізнавач зможе: направляти 
на медичні огляди, відбирати по-
яснення; отримувати висновки 
спеціалістів; вилучати знаряддя і 
засоби вчинення кримінального 
проступку, речі і документи, які є 
безпосереднім предметом кри-
мінального проступку або які ви-
явлені під час затримання особи, 
особистого огляду або огляду ре-
чей тощо.

Суттєвим нововведенням є та-
кож те, що процесуальними дже-
релами доказів під час дізнання, 
крім загальних, також є пояснен-
ня осіб, результати медичного ос-
відування, висновок спеціаліста, 
показання приладів та технічних 
засобів, які, поміж іншого, могли 
бути отриманні внаслідок прове-
дення слідчих (розшукових) дій до 
внесення відомостей до ЄРДР.

Надаючи такі повноваження 
органу досудового розслідуван-
ня, законодавець одночасно сут-
тєво зменшив строк досудово-
го розслідування кримінальних 
проступків, а саме передбачив, 
що з дня повідомлення особі про 
підозру досудове розслідування 
повинно бути закінчене: протя-
гом 72 годин - у разі повідомлен-
ня особі про підозру у вчиненні 
кримінального проступку або за-
тримання особи в порядку, перед-
баченому ч. 4 ст. 298 КПК України; 
протягом 20 діб - у разі повідом-
лення особі про підозру у вчи-
ненні кримінального проступку 
у випадках, якщо підозрюваний 
не визнає вину або необхідності 
проведення додаткових слідчих 
(розшукових) дій, або вчинення 
кримінального проступку не-
повнолітнім;  протягом 1 місяця 
- у разі повідомлення особі про 
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підозру у вчиненні кримінального 
проступку, якщо особою заявлено 
клопотання про проведення екс-
пертизи у випадку, передбачено-
му ч. 2 ст. 298 КПК України.

В той же час, строки розсліду-
вання з моменту внесення відо-
мостей до ЄРДР до того як особі 
повідомлять про підозру – взагалі 
ніяк не обмежені.

Окремо слід виділити й те, що 
під час досудового розслідування 
кримінальних проступків не до-
пускається застосування запобіж-
них заходів у вигляді домашнього 
арешту, застави або тримання під 
вартою.

Суттєвих змін зазнав й поря-
док судового розгляду обвину-
вального акту щодо вчинення 
кримінального проступку.

Так, суд розглядає обвину-
вальний акт щодо вчинення кри-
мінального проступку без про-
ведення судового розгляду в 
судовому засіданні за відсутності 
учасників судового провадження, 
якщо обвинувачений не оспорює 
встановлені під час дізнання об-
ставини і згоден з розглядом об-
винувального акту.

В такому випадку, суд у п’яти-
денний строк з дня отримання об-
винувального акту щодо вчинен-
ня кримінального проступку, а в 
разі затримання особи у порядку, 
передбаченому ч. 4 ст. 298-2 цього 
Кодексу, невідкладно вивчає його 
та додані до нього матеріали і ух-
валює вирок

В іншому разі, судовий розгляд 
має бути призначений у п’ятиден-
ний строк після отримання слід-
чим суддею обвинувального акту. 
А у випадку затримання підозрю-
ваного у вчиненні кримінального 
проступку суд призначає розгляд 
справи невідкладно.

Також слід підкреслити, що 
після притягнення до відповідаль-

ності за вчинення кримінального 
проступку особа не має судимості, 
що є беззаперечно позитивним 
моментом, оскільки не залишає на 
людині «тавро» злочинця за вчи-
нення дрібних правопорушень.

Передбачений вище порядок, 
на перший погляд, надає можли-
вість розвантажити слідчих, щоб 
вони займалися лише розсліду-
ванням злочинів та не «відволіка-
лися» на дрібні правопорушення. 
Окрім того, дізнавачу надаються 
повноваження, які дозволяють 
швидше і за простішим механіз-
мом розслідувати і передавати в 
суд дрібні кримінальні правопо-
рушення.

Також, усувається більша ча-
стина слідчих та процесуальних 
дій у випадку, коли особа, яка 
була затримана під час скоєння 
кримінального проступку, визнає 
свою вину та не заперечує проти 
розгляду справи у спрощеному 
провадженні. Завдяки такій опе-
ративності потерпіла сторона від-
чуватиме більший захист зі сторо-
ни держави, що буде укріплювати 
довіру громадян до правоохорон-
ної та судової системи в країні.

Окрім того, істотно посилю-
ється покарання за більш ніж 100 
статтями. До прикладу, за здійс-
нення дрібної крадіжки, відпові-
дальність за яку передбачена ч.1 
ст.185 КК України, особа може от-
римати штраф у розмірі від 17 тис. 
до 51 тис. грн., хоча нещодавно та-
кий розмір складав 850 грн.

Такі заходи були, напевно, на-
правлені на зменшення кількості 
кримінальних проступків шляхом 
їх попередження завдяки «побо-
юванням» особи зазнати значних 
матеріальних втрат.  

Однак, насправді, посилення 
відповідальності в частині збіль-
шення штрафів не завжди є ін-
струментом для досягнення цілі 

щодо зменшення кількості кримі-
нальних правопорушень. Так на-
приклад, призначення покаран-
ня у вигляді штрафу у розмірі 17 
тис. грн. особі, яка вчинила кри-
мінальне правопорушення, пе-
редбачене ч.1 ст. 185 КК України, 
в більшості випадків призведе до 
заміни покарання, оскільки, як по-
казує практика, особи, які вчиню-
вали дрібні крадіжки до набран-
ня чинності змінами, не завжди 
мали можливість сплатити навіть 
штраф у розмірі 850 грн.

Окремим є питання можливо-
сті зловживання новими дізнава-
чами наданими їм правами. На-
приклад, наразі існує можливість 
отримання дізнавачем у ході ді-
знання так званих «пояснень» ще 
до внесення відомостей в Єдиний 
реєстр досудових розслідувань 
без присутності адвоката.

Також не зрозумілим є засте-
реження щодо процесуальних 
джерел доказів (пояснення осіб, 
результати медичного освіду-
вання, висновок спеціаліста, по-
казання технічних приладів і тех-
нічних засобів, що мають функції 
фото- і кінозйомки, відеозапису, 
чи засобів фото- і кінозйомки, 
відеозапису), а саме зазначено, 
що процесуальні джерела дока-
зів не можуть бути використані 
у кримінальному провадженні 
щодо злочину, окрім як на під-
ставі ухвали слідчого судді, яка 
постановляється за клопотанням 
прокурора.

На практиці такий механізм от-
римання доказів може слугувати 
інструментом для зловживань зі 
сторони слідчого (дізнавача), зав-
дяки якому останній до внесення 
відомостей про кримінальний 
проступок до ЄРДР буде отриму-
вати необхідні йому докази, а вже 
потім через санкцію слідчого суд-
ді буде використовувати ці дока-
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зи у кримінальному провадженні 
щодо злочину. Крім того, зміст та 
порядок розгляду клопотання 
прокурора про надання дозволу 
на використання доказів у кримі-
нальному провадженні щодо зло-
чину взагалі не передбачені нор-
мами КПК України.

Таким чином,  можна при-
пустити, що більшість злочинів 
спочатку буде розслідуватись як 
кримінальний проступок, з ме-
тою отримання доказів стороною 
обвинувачення за спрощеним 

провадженням без участі захис-
ника та можливістю затримати 
особу.

Якість та ефективність запро-
ваджених змін буде повністю 
залежати від професійності та 
порядності нових «дізнавачів», а 
тому в реаліях сьогодення не вар-
то сподіватися на швидке покра-
щення існуючого становища, яке 
пов’язане із доволі затягнутими 
строками досудового розсліду-
вання злочинів та судового роз-
гляду обвинувальних актів.

Підсумовуючи викладене, на 
наш погляд, наявність окресле-
них вище недоліків на практиці 
призведе до плутанини – мож-
ливо, навіть до порушення прав 
і свобод громадян. Безсумнівно, 
що через деякий час після засто-
сування ухвалених норм виникне 
необхідність для внесення змін 
з метою приведення інститу-
ту «кримінальних проступків» в 
Україні у відповідність до міжна-
родних стандартів та Конституції. 
А поки «маємо те, шо маємо»…  

ОДЕСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ААУ ПРОВЕЛО  
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЮ

10 червня 2020 року між Асо-
ціацією адвокатів України, в особі 
Президента ААУ Зої Ярош, та Ко-
оринаційним центром з надання 
правової допомоги, в особі в.о. 
директора Олександра Барано-
ва, було підписано Меморандум 
про співпрацю. 

Метою підписання Меморан-
думу стала консолідація зусиль 
сторін, спрямованих на підвищен-
ня рівня правової допомоги, яка 
надається адвокатами. 

Ми маємо наміри забезпечу-
вати взаємну всебічну підтримку 
для розвитку співробітництва та 
будемо будувати свої відносини 
на засадах рівності, чесного парт-
нерства, максимального спри-
яння, відкритості та прозорості у 
своїй діяльності. 

Сподіваємося на подальшу плід- 
ну співпрацю! 

ВІДБУЛАСЬ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЯ ОДЕСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ ААУ «ВЗАЄМОВІДНОСИНИ АДВОКАТА З 
КЛІЄНТОМ: АСПЕКТИ ЕТИКИ ТА ПРАКТИКИ», ЗА ПІДТРИМКОЮ LAW & BUSINESS STUDIO.
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СЕМІНАР «РОБОТА АДВОКАТА ПО КРИМІНАЛЬНИМ  
ТА ЦИВІЛЬНИМ СПРАВАМ В МЕДИЦИНІ»

Спікери висвітлювали наступ-
ні питання:

• Робота адвоката по кримі-
нальним та цивільним справам 
в медицині (голова запорізько-
го відділення ААУ, партнер ЮК 
«Майстро і Беженар» Дмитро 
Майстро)

• Збирання доказів у справах 
у сфері медицини. Адвокатські 
запити та лікарська таємниця 
(к.ю.н., доцент ДЗ «ЗМАПО МОЗ 
України» Юлія Сізінцова)

• Цивільні та кримінальні спра-
ви у сфері медицини: погляд ліка-
ря (терапевт, алерголог, іму-
нолог Олена Манохіна).

Дякуємо аудиторії за жвавий 
діалог та фахові запитання.

«Знаю зі свого власного дос-
віду, наскільки непростою може 
бути робота работа адвоката 
в контексті справ в медицині. За 
час своєї практики я вів кілька 
складних справ, котрі дали мені 
багато глибоких знань та досві-
ту в даних питаннях. Завжди із 
задоволенням ділюся досвідом з 
тими, хто насправді зацікавле-
ний», – ділиться враженнями від 
заходу Дмитро Майстро.

Особливе зацікавлення слуха-
чів стосувалося питань: завдання 
клініко-експертної комісії, квалі-
фікація злочинів, незаконне роз-
голошення лікарської таємниці, 
медична практика – орган ліцен-
зування провадження господар-

ської діяльності з медичної прак-
тики, судово-медична експертиза 
та її види. 

У  ЗАПОРІЖЖІ ВІДБУВСЯ СЕМІНАР «РОБОТА АДВОКАТА ПО КРИМІНАЛЬНИМ ТА ЦИВІЛЬНИМ СПРАВАМ 
В МЕДИЦИНІ». БЛИЗЬКО 40 АДВОКАТІВ ЗАПОРІЖЖЯ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У СЕМІНАРІ 5 БЕРЕЗНЯ 2020, ОР-
ГАНІЗОВАНОМУ ЗАПОРІЗЬКИМ ВІДДІЛЕННЯМ ААУ.

КОМІТЕТ ААУ З МЕДІАЦІЇ  ПРОВІВ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЮ 
СТОСОВНО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТІВ ЗАКОНУ ПРО МЕДІАЦІЮ 

За останній час процедура 
медіації набула широкого по-
ширення у вирішенні спорів у 
різних сферах та галузях. І вже 
сьогодні можна стверджувати 
про низку переваг процедури 
медіації: економія коштів і часу, 
конфіденційність, медіація доз-
воляє здійснити «розвантажен-
ня» судів, медіація передбачає 
можливість збереження взаємин 
на майбутнє.

Зростаюча кількість медіато-
рів, велика кількість заходів, спря-

мованих на усунення проблемних 
питань, в яких беруть участь ме-
діатори, судді, адвокати, наміри 
України стати учасником міжна-
родних договорів, пов’язаних з 
медіацією свідчать про стрімкий 
розвиток медіації в Україні.

В рамках заходу були обгово-
рені питанн:

• Як працює медіація сьогодні.
• Тенденції застосування проце-

дури медіації у вирішенні спорів.
• Новий законопроект про ме-

діацію 2020: основні положення.

• Медіація в роботі адвоката: 
чи існує конфлікт інтересів?

Модерував захід Олег Го-
рецький, керуючий партнер 
Юридичної фірми «Горецький і 
Партнери», к.ю.н., голова Комі-
тету Асоціації адвокатів Укра-
їхни з питань медіації.

Участь в обговорені взяли:
• Андрій Костін, Голова Комі-

тету Верховної Ради України з 
питань правової політики.

• Провідні медіатори, адвока-
ти, науковці: Романадзе Луіза, 
Світлана Сергєєва, Сапожкова 
Олена, Катерина Наровська, 
Олійник Олександр, Ольга Тю-
тюн, Наталія Ковалко. 

КОМІТЕТ ААУ З МЕДІАЦІЇ ТА LAW & BUSINESS STUDIO 19 ЧЕРВНЯ 
ПРОВЕЛИВЕБІНАР НА ТЕМУ: «МЕДІАЦІЯ ЯК ЕФЕКТИВИЙ ІНСТРУ-
МЕНТ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. ФАХОВЕ»
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