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Стаття присвячена актуальним питанням співвідношення обов’язку та права сторони захисту щодо доведення 

обставин предмета доказування із огляду на чинне законодавство України та європейську практику. Розглянуто 

процесуальні права та обов’язки сторони захисту у контексті реалізації конституційно закріпленого принципу 

змагальності сторін у кримінальному судочинстві. Вказано проблемні місця, які звужують права сторони захисту 

щодо доведення обставин предмета доказування. Наголошено на  необхідності забезпечення права сторін 

(обвинувачення та захисту) на рівноправне та самостійне представлення перед судом своїх правових позицій. 
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Постановка проблеми. Відповідно до 

головних завдань чинного Кримінального про-

цесуального Кодексу України (КПК України), 

орієнтиром якого є реалізація демократичних 

засад європейської спільноти, для ефективного 

кримінального судочинства в нашій країні, 

здійснення доказування можливе тільки в суді. 

Сторона захисту, як суб’єкт кримінального 

провадження, наділена лише правом збирання 

необхідних відомостей про факти, які здатні 

були б у стінах суду обґрунтувати та підтвер-

дити свою правоту. З іншого боку, Кримі-

нальний процесуальний кодекс України 

представляє для сторін рівні права у крим-

інальному провадженні у контексті здійснення 

повноцінного доказування із наявністю таких 

елементів, як збирання, перевірка та оцінка. 

У ч. 4 ст. 129 Конституції України закріп-

лено, що змагальність сторін та свобода у 

наданні ними суду своїх доказів і в доведенні 

перед судом їх переконливості є однією з 

основних засад судочинства. У той же час, 

засоби діяльності сторони захисту щодо 

доведення обставин предмета доказування 

можна характеризувати як процесуальні 

інструменти, які реалізуються у вигляді прав 

та обов'язків. З огляду на вітчизняну судову 

практику варто зазначити, що права сторони 

захисту, у контексті чинного законодавства, 

реалізуються не у повній мірі, адже перевага 

все ж залишається на стороні обвинувачення, 

також можна стверджувати й про відсутність 

належних гарантій щодо всебічної реалізації 

цих повноважень.  

Аналіз досліджень та публікацій. 

Вивчення інституту доказового права, зокрема 

проблемних питань щодо діяльності сторони 

захисту у кримінальному процесі, було пред-

метом досліджень ряду науковців.  Так, пред-

метом дослідження І.Я. Мокрицької, були 

актуальні питання процесуальної участі в 

доказуванні сторони захисту та особи потерпі-

лого; правова позиція адвоката-захисника, 

зокрема в аспекті видів та факторів, що впли-

вають на її формування, розглядалася науков-

цем І. В. Столярчуком; питання процесуаль-

ної участі в доказуванні сторони захисту та 

особи потерпілого вивчалися А.О. Шульгою; 

сутність і зміст права на судовий захист у кри-

мінальному судочинстві вивчав О.І. Коровайко. 

Метою дослідження є вивчення особливос-

тей співвідношення обов’язку та права сторо-

ни захисту щодо доведення обставин предмета 

доказування. Зокрема, підлягають до розгляду 

наступні питання: 1) у чому полягає принцип 

змагальності сторін у кримінальному судо-

чинстві; 2) співвідношення обов’язку та права 

сторони захисту, виходячи із мети процесуаль-

ної діяльності; 3) проблеми, які звужують 

права сторони захисту щодо доведення обста-

вин предмета доказування.  

Основні результати дослідження.  
Співвідношення обов’язку та права сторони 

захисту щодо доведення обставин предмета 

доказування має розглядатися передусім у 

контексті змагальності сторін у кримі-

нальному провадженні. 
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З метою забезпечення дотримання прав, 

свобод і законних інтересів підозрюваного, 

обвинуваченого та з’ясування обставин, які 

спростовують підозру чи обвинувачення, 

пом’якшують чи виключають кримінальну 

відповідальність підозрюваного, обвинуваче-

ного - застосовується відповідний процесуаль-

ний режим під назвою «змагальність сторін». 

Під змагальністю у кримінальному прова-

дженні необхідно розуміти процесуальний ре-

жим, який є сукупністю важливих елементів, 

для яких характерними є: 1) організаційні та 

функціональні правові положення, які перед-

бачають певну побудову процесу, в ході якого 

з'ясовуються обставини кримінального прова-

дження та можливості його вирішення; 2) 

сторони кримінального провадження та 

потерпілий мають можливість використовува-

ти увесь можливий арсенал процесуальних 

засобів із метою представлення, доказування 

своїх правових позицій, а також спростування 

інших позицій; 3) суд, беручи до уваги 

викладені факти, має за можливе та є 

процесуально спроможним на законних та 

справедливих засадах вирішити правовий спір 

по суті, максимально враховуючи та знахо-

дячи той самий оптимальний баланс, при 

якому задовольняються усі приватні та 

суспільні інтереси [7, с. 112]. 

Відштовхуючись від положень ст. 22 КПК 

України, виокремимо елементи принципу 

змагальності сторін, які безпосередньо сто-

суються сторони захисту: наявність сторони 

захисту; наявність закріплених засобів 

діяльності для сторони захисту; наявність та 

чітке відокремлення функцій сторони захисту; 

здійснення своєї діяльності у контексті 

об'єктивного та неупередженого суддівства. 

Учасниками кримінального провадження із 

боку захисту передусім є підозрюваний, обви-

нувачений. Відповідно до ст. 42 КПК України 

підозрюваний - особа, якій (посилаючись на 

чинний законодавчий порядок)  повідомлено 

про підозру; або особа, яку затримано за 

підозрою у вчиненні кримінального право-

порушення. Обвинувачений (підсудний) - 

особа, щодо якої відповідно до порядку ст. 291 

КПК України передано обвинувальний акт.  

Необхідно зазначити, що здійснення 

правосуддя неможливе без застосування пев-

них засобів. Так, засоби діяльності сторони 

захисту у кримінальному провадженні реалі-

зуються виходячи із мети процесуальної діяль-

ності. Зокрема, посилаючись на норму ст. 47 

КПК до обов’язків захисника входить 

забезпечення дотримання прав, свобод, також 

законних інтересів підозрюваного, обвинува-

ченого. У той же час прямим обов’язком 

захисника є з'ясування обставин, які б могли 

спростувати підозру чи обвинувачення, 

пом'якшити або виключити кримінальну від-

повідальність підозрюваного, обвинуваченого.  

Таким чином, засоби діяльності сторони 

захисту можна характеризувати як проце-

суальні інструменти, які реалізуються у 

вигляді прав та обов'язків. Застосування цих 

засобів спрямоване на створення передусім 

передумов для наступного: 1) спростування 

підозри чи обвинувачення; 2) пом'якшення чи 

виключення кримінальної відповідальності 

підозрюваного, обвинуваченого. Звісно, досяг-

нення цієї мети неможливе без участі захисту  

у процесі доказування, тобто у збиранні, 

перевірці та оцінці доказів з метою вста-

новлення обставин, що мають суттєве 

значення для кримінального провадження 

(стаття 91 КПК). 

Варто зауважити, сторона захисту, як 

суб’єкт кримінального провадження, відповід-

но до чинного законодавства, наділена широ-

ким спектром прав щодо оскарження звинува-

чень. У той же час, характерним є той факт, 

що обов'язок доводити що-небудь на них не 

покладено [9, с. 199]. Не міститься ніякої 

ремарки, щодо обов'язку доведення із боку 

захисника, хоча, якщо брати до уваги 

професійну сторону його діяльності, то серед 

головних його обов’язків - чесно, розумно, 

справедливо і сумлінно відстоювати права і 

законні інтереси довірителя усіма не забо-

роненими законодавством України засобами 

(професійні права ст. 20 та обов’язки ст. 21 

викладені у Законі України «Про адвокатуру 

та адвокатську діяльність»). У п.1 ст. 47 КПК 

України, передбачено обов’язок захисника, 

використовувати засоби захисту з метою 

забезпечення дотримання прав, свобод та 

законних інтересів, а також обов’язок 

з’ясування обставин, які спростовують підозру 

чи обвинувачення або пом’якшують чи 

виключають кримінальну відповідальність 

підзахисного. Позиція захисника форму-

люється та підставі того, навіть незначного, 

кола матеріалів, які є на етапі допуску його до 



№ 9-2 (грудень) 2017 р. 

 

77 

участі у кримінальному проваджені та, як 

правило, відносяться до вузького кола питань, 

адже розслідування і процес збирання доказів 

тільки розпочинається. 

У той же час, у ч. 3 ст. 93 КПК України 

задекларований спосіб, за допомогою якого 

чітко визначено, як саме сторона захисту має 

здійснювати збирання необхідних доказів. 

Також у п. 8 ч. 3 ст. 42 надано право підозрю-

ваному та обвинуваченому здійснювати 

збирання доказів та подавати їх слідчому, 

прокурору, слідчому судді, а в ч. 4 ст. 46 КПК 

України здійснювати таку ж діяльність може і 

захисник.  В цілому, весь спектр прав підозрю-

ваного, обвинуваченого викладені у ч. 1-7 ст. 

42 КПК України. Варто додати, щодо прав 

захисника, то він користується  проце-

суальними правами підозрюваного, обвину-

ваченого, щодо яких він здійснює захист.  

Виключення становлять процесуальні права, 

реалізація яких надана самому підозрюваному, 

обвинуваченому і не може бути доручена 

захиснику (мається на увазі момент надання 

документів згідно з ст. 50 КПК України). 

Частиною  1 ст.92 КПК України закріплено, 

що в установлених чинним КПК України 

випадках доказування покладається на потер-

пілого. А в ч.2 ст.92 КПК України йдеться про 

те, що обов’язок доказування належності та 

допустимості доказів, даних щодо розміру 

процесуальних витрат та обставин, які 

характеризують обвинуваченого, покладається 

на сторону, що їх подає. Весь перелік 

обов’язків захисника реалізовуються із 

посиланням на п. 1-4 ст. 47 КПК України. 

В цілому, на перший погляд, беручи до 

уваги викладене, можна стверджувати, що 

сторона захисту виступає як повноправний 

суб’єкт доказування. Хоча, є деякі нюанси, які 

так чи інакше, але здатні похитнути реалізацію 

принципу змагальної побудови кримінального 

провадження. 

Як відомо, у ч. 2 ст. 99 КПК України 

встановлено перелік об’єктів, які можуть 

визнаватися документами та захист надалі 

буде мати можливість їх використовувати у 

якості доказів. Як доказ можуть бути 

використані матеріали фото- відео- звуко- 

записів, також електронні матеріали. Сюди 

також варто додати висновки ревізій та акти 

перевірок. Решта доказів, як свідчить численна 

практика, по суті створюються самим 

слідством, які потім і використовуються у 

потрібному напрямку. Якщо взяти до уваги ту 

обставину, що висновки ревізій та акти 

перевірок досить часто вважаються слушними 

та коректними щодо деякої кількості злочинів, 

то для захисту це не є серйозно загрозою. Саме 

тому, у даній ситуації обов’язок захисту щодо 

відстоювання прав і законних інтересів 

довірителя, на нашу думку, може бути 

реалізовано досить повно, навіть беручи до 

уваги обмежену кількість дозволених 

доказових матеріалів. 

Повертаючись знову ж таки до реалізації 

принципу змагальності сторін уточнимо, що 

ним передбачено самостійне відстоювання як 

стороною обвинувачення, так і стороною 

захисту їхніх правових позицій за матеріалами 

кримінального провадження. Відштовхуючись 

від ст. 347 КПК України прокурор як сторона 

обвинувачення на початку розгляду справи 

оголошує обвинувальний акт, або це може 

бути клопотання щодо застосування приму-

сових заходів медичного та виховного харак-

теру; цивільний позивач - оголошує цивільний 

позов. Як бачимо, кожен з учасників кримі-

нального провадження наділені можливістю 

сформулювати та повідомити свою особисту 

позиції, викладаючи у логічній послідовності 

потрібні аргументи, що характеризує їх 

подальшу процесуальну участь як змістовну та 

системну. З іншого боку, маємо той факт, що 

стосовно сторони захисту можна констату-

вати, що захист не викладає своєї позиції на 

початку судового розслідування, а надає тіль-

ки «відповіді-тези» обвинуваченого на постав-

лені запитання із приводу того, наскільки 

зрозуміле обвинувачення; чи визнає обвину-

вачений себе винним у скоєнні кримінального 

проступку; чи є бажання в обвинуваченого 

давати показання. Таким чином, виходячи із 

цього, факт очевидний - до судових дебатів 

сторона захисту не має можливості висловити 

суду свою чітку правову позицію.  Не дивно, 

що після цього, апріорі, в суді створюються 

враження деякої нагромадженості доказів та їх 

не системного викладення.  

Очевидно, що на стадії досудового розслі-

дування сторона захисту виявляється дещо 

обмеженою у своїх процесуальних правах, але 

цілком закономірним та прийнятним є те, що 

відповідні компенсаторні можливості у про-

цесі судового розгляду будуть реалізовані 
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стороною захисту. Як відомо, в системі 

кримінального процесу доказування визнаєть-

ся одним із найважливіших інструментів, за 

допомогою якого суд має вирішити риторичне 

питання стосовно винуватості обвинуваченого 

чи навпаки. Адже завдяки доказуванню у 

кримінальному провадженні досягаються 

завдання кримінального судочинства. Для їх 

успішного виконання слідчий, прокурор, слід-

чий суддя та суд, повинні керуватися тільки 

законом (засада законності). Окрім того, 

важливою складовою принципу законності 

повинна виступати й певна соціальна справед-

ливість, адже без врахування цього соціаль-

ного постулату важко вимагати додержання 

законності однаково для всіх. Саме під час 

розгляду справи в суді максимально повно 

реалізуються обов’язки та права сторони 

захисту щодо доведення обставин предмета 

доказування, навіть якщо на стадії досудового 

розслідування якийсь момент був упущений. 

У той же час, ознайомлення із матеріалами 

кримінальної справи, можливість активної 

участі в їх дослідженні в стадії судового 

розгляду, дозволяють захиснику домагатися 

виключення тих з них, які отримані з 

порушенням вимог КПК. У даній ситуації 

можна чітко говорити про певні юридичні 

права на це із боку захисника. Захисник також 

заперечує звинувачення шляхом грамотного 

юридичного аналізу кримінального провад-

ження, зокрема події, яка вивчається судом, 

що у свою чергу дозволяє ставити питання про 

застосування до цієї події тієї чи іншої 

кримінально-правової норми. В тому числі 

виключає злочинність і караність діяння 

(наприклад, доводити наявність необхідної 

оборони, закінчення строку давності притяг-

нення до кримінальної відповідальності, від-

сутність належного ступеня суспільної 

небезпеки діяння). Захисник має право 

доводити наявність обставин, які тягнуть за 

собою певний наслідок - припинення кримі-

нального переслідування (наприклад, прими-

рення обвинуваченого з потерпілим), обста-

вин, які здатні вплинути на пом'якшення вини 

обвинуваченого [8, с. 271]. 

Таким чином, головна «зброя» захисника у 

контексті його як обов’язків, так і прав полягає 

в професійному, вмілому використанні будь-

яких можливостей, які подаються за допомо-

гою логіки доведення. У той же час, відносно 

прав захисника, то він наділений також і 

правом заявляти клопотання відносно необхід-

ності проведення будь-яких слідчих дій із 

метою якомога повнішої реалізації свого пря-

мого обов’язку - розумно, справедливо і сум-

лінно відстоювати права і законні інтереси тих 

осіб, які довірилися йому (довірителі у кримі-

нальному проваджені) із метою встановлення 

обставин, які дійсно мають значення для 

обґрунтованого та справедливого ухвалення 

рішення по кримінальному провадженню. У 

такому разі слідчий не має права не 

задовольнити таке клопотання. Адже, ще раз 

підкреслимо, що істотний вплив на доведення 

будь-яких обставин, що дійсно мають 

значення для кримінального провадження, 

зокрема для сторони захисту, має юридично 

закріплене право захисника на оскарження 

будь-яких дій та рішень органу розслідування, 

це стосується відмови у задоволенні 

клопотань, щодо виключення із судового 

розгляду обвинувальних доказів, які були 

отримані із порушенням вимог закону і 

конституційних прав обвинуваченого.   

Окремо відмітимо, у країнах Європейського 

союзу,  захисник має право звертатися за допо-

могою до приватних детективів. Практика 

звернень за допомогою до детективів є досить 

поширеною у Європі - як правило, один 

детектив, який є функціонально сумісником в 

одній особі - оперативника та слідчого. Надалі 

вбачається необхідним вивчення та врахуван-

ня досвіду європейських країн, які виступають 

для України своєрідним орієнтиром у різних 

спірних питаннях, зокрема у частині більш 

повної оптимізації в українських реаліях 

принципу змагальності.   

Висновки. На підставі викладеного можна 

зробити висновок що, принцип змагальності 

відносно сторони захисту можна характери-

зувати наступними елементами: наявність 

закріплених засобів діяльності для сторони 

захисту; наявність та чітке відокремлення 

функцій сторони захисту; здійснення своєї 

діяльності у контексті об'єктивного та неупе-

редженого суддівства, але головна роль у 

кримінальному провадженні, відводиться 

перш за все стороні обвинувачення, а позиція 

сторони захисту є слабкішою у міру її вужчих 

повноважень, відсутності належних гарантій 

реалізації цих повноважень. З огляду на вище 

зазначену обставину, вважається цілком 
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доречним визнання та впровадження більш 

активної тактики, за якої сторона захисту буде 

мати можливість подавати суду перед 

початком судового розгляду справи сфор-

мульоване та логічно викладене заперечення 

на обвинувальний акт та оголошувати їх після 

оголошення прокурором обвинувального акту. 

Співвідношення обов’язку та права сторони 

захисту, виходячи із мети процесуальної 

діяльності є важливим при вирішенні проблем, 

які звужують права сторони захисту щодо 

доведення обставин предмета доказування. 
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Лучинская М.С. 

СООТНОШЕНИЕ ОБЯЗАНОСТИ И ПРАВА СТОРОНЫ ЗАЩИТЫ КАСАТЕЛЬНО ДОКАЗЫВАНИЯ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПРЕДМЕТА ДОКАЗЫВАНИЯ 

Статья посвящена актуальным вопросам соотношения обязанности и права стороны защиты касательно 

доказывания обстоятельств и предмета доказывания, учитывая действующее законодательство Украины и 

европейскую практику. Рассмотрены процессуальные права и обязанности стороны защиты в контексте 

реализации конституционно закрепленного принципа состязательности сторон в уголовном судопроизводстве. 

Указаны проблемные места, которые сужают права стороны защиты по доказыванию обстоятельств и 

предмета доказывания. Отмечена необходимость обеспечения права сторон (обвинения и защиты) на 

равноправное и самостоятельное представление перед судом своих правовых позиций. 

Ключевые слова: доказывание, стороны уголовного производства, стороны защиты, права стороны защиты, сбор 

доказательств, суд. 

 

Luchinska M. 

The Ratio of the Duty and the Right of the Defense to the Proving of Circumstances and the Subject of Evidence 

The article is devoted to topical issues of the ratio of the duty and the right of the defense side with regard to proving the 

circumstances and the subject of evidence, taking into account the current legislation of Ukraine and European practice. The 

procedural rights and duties of the defense in the context of the implementation of the constitutionally enshrined principle of 

adversarial proceedings in criminal proceedings are examined. Bottlenecks that narrow the rights of the defense side in 

proving the circumstances and the subject of proof are indicated. The need to ensure the right of the parties (charges and 

defense) to equal and independent representation before the court of their legal positions is noted. 
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