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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УЧАСТІ 
АДВОКАТА-ПРЕДСТАВНИКА ПОТЕРПІЛОГО 

В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

У статті з’ясовано правові підстави та 
зміст діяльності адвоката як представника 
інтересів потерпілого (фізичної особи), пред-
ставника цивільного позивача і цивільного 
відповідача, представника третьої особи, 
щодо майна якої вирішується питання про 
арешт. Визначено, що поняття «забезпечен-
ня права на захист» та «право на захист», 
які не є тотожними. Зазначено, що в кри-
мінальному процесуальному законі прослідко-
вується змішування понять «правнича допо-
мога», «захист», «представництво», а також 
– «захисник» та «представник». З метою 
однакового розуміння зазначених понять за-
пропоновано КПК доповнити статтею, яка 
б визначала можливість отримання профе-
сійної правничої допомоги усіма учасниками 
кримінального провадження, які її потребу-
ють.
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У ст. 1 Закону України «Про адвокату-
ру та адвокатську діяльність» зазначено, 
що адвокатом є фізична особа, яка здій-
снює адвокатську діяльність на підставах і 
в порядку, що передбачені законом. Адво-
катська діяльність – це незалежна профе-
сійна діяльність адвоката щодо здійснен-
ня захисту, представництва та надання 
інших видів правової допомоги клієнту. 
Термін «представництво» визначено як 
вид адвокатської діяльності, що полягає 
в забезпеченні реалізації прав і обов’язків 
клієнта в цивільному, господарському, ад-
міністративному та конституційному судо-
чинстві, в інших державних органах, пе-
ред фізичними та юридичними особами, 
прав і обов’язків потерпілого під час роз-
гляду справ про адміністративні правопо-
рушення, а також прав і обов’язків потер-
пілого, цивільного позивача, цивільного 
відповідача у кримінальному провадженні 
[2].

Однак, запропонований термін також 
не відображає повною мірою процес отри-
мання постраждалою стороною юридич-
ної допомоги у кримінальному процесі. 
Звертаючись до юридичних тлумачних 
словників, сутність представництва можна 
розкрити як правовідносини, відповідно 
до яких одна особа (представник) на під-
ставі положення [3, с. 1025], що є у неї, ви-
ступає від імені іншої (яку представляють), 
безпосередньо створюючи (змінюючи, 
припиняючи) для неї права й обов’язки. 
Стосовно кримінального процесу це мож-

Стаття 59 Конституції України гаран-
тує кожному право на правову допомогу. 
Для забезпечення права на захист від об-
винувачення та надання правової допомо-
ги при вирішенні справ у судах та інших 
державних органів України діє адвокату-
ра. Представництво адвокатом інтересів 
потерпілого у кримінальному судочинстві 
є основним засобом захисту його прав та 
законних інтересів [1]. 
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на трактувати як набуття однією особою 
процесуальних повноважень іншої та їх 
реалізацію при провадженні криміналь-
ного судочинства. При цьому, як бачи-
мо, йдеться про причини, які спонукають 
представлену особу делегувати свої по-
вноваження представникові. Адже таке 
делегування може бути обумовлене як не-
достатньою обізнаністю у законодавстві, 
внаслідок чого особа потребує юридичних 
консультацій (юридичної допомоги), так і, 
наприклад, зайнятістю справами, які для 
певної особи є важливими, ніж участь у 
справі, отже, таке делегування можна роз-
цінити як латентну форму ігнорування ін-
тересів судочинства.

У кримінальному процесі змагальність 
сторін – найбільший гострий прояв проти-
борства, у результаті якого можуть вини-
кати серйозні правові наслідки, саме тому 
основні учасники цієї протидії – потерпі-
лий, з одного боку, підозрюваний – з іншо-
го, у першу чергу, потребують кваліфіко-
ваної юридичної допомоги для реалізації 
свої процесуальних прав.

Потерпілим у кримінальному прова-
дженні України визнається фізична особа, 
якій кримінальним правопорушенням за-
вдано фізичну, моральну або майнову шко-
ду, і також юридична особа, якій завдано 
майнова шкода (ч. 1 ст. 55 КПК України) [4].

За своєю суттю представництво при-
пускає відмову від участі у процесі особи, 
яка делегувала свої повноваження іншій. 
Така поведінка не є властивою для по-
страждалої від злочину особи, оскільки 
остання є безпосередньо зацікавленою у 
результатах розгляду кримінального про-
вадження. У більшості випадків потерпіла 
від кримінального правопорушення особа, 
звертаючись до адвоката, який може стати 
її представником, має на меті отримання 
кваліфікованої юридичної допомоги, наці-
леної на досягнення у ході кримінального 
процесу певного результату. Це є актив-
ної формою поведінки, якій не властиве, 
передавання своїх процесуальних прав 
представникові з подальшим самоусунен-
ням від процесу розслідування та розгляду 
кримінального провадження. 

На сьогодні, наукове дослідження про-
цесуального становища адвоката – пред-
ставника потерпілого, організації і здій-
снення його професійної діяльності у кри-
мінальному судочинстві є недостатнім. 
Його діяльність у кримінальному процесі 
регулюється тільки в найзагальніших ри-
сах, в основному, без конкретизації прав 
та обов’язків, без чіткого визначення кри-
теріїв законності дій адвоката – представ-
ника потерпілого.

Роль і значення захисту органічно 
пов’язані із загальними засадами кримі-
нального провадження, визначеними у 
ст. 7 КПК України, у якій зазначено, що 
право на захист належить до загальних 
засад кримінального провадження [4; 5,- 
c. 85–87]. 

Як убачається, у КПК України відтво-
рено міжнародні демократичні стандарти 
щодо права на захист, поширення заса-
ди змагальності на досудову стадію кри-
мінального процесу, суттєво розширено 
процесуальні можливості захисту. Так, су-
часне законодавство містить низку нових 
норм, що стосуються участі захисника в 
стадії досудового розслідування. 

Зі змісту наведених та інших положень 
убачається, що захисник (адвокат) наділе-
ний достатніми повноваженнями та проце-
суальними можливостями для здійснення 
захисту в стадії досудового розслідування, 
що включають: активне доказування (зби-
рання доказів, участь у проведенні слідчих 
та інших процесуальних дій); реагування 
на порушення, незаконні дії, бездіяльність 
органів досудового розслідування (скарги, 
відводи, клопотання); інформаційні по-
треби (ознайомлення з матеріалами досу-
дового розслідування).

Захист як вид незалежної професійної 
діяльності полягає у забезпеченні захисту 
прав, свобод і законних інтересів потер-
пілого. Ці положення кореспондуються 
із КПК України, однак не завжди прямо 
відображені у ньому (ст. 3 КПК України). 

У ст. 20 Закону України «Про адвока-
туру і адвокатську діяльність» визначе-
но професійні права адвоката, а саме: під 
час здійснення адвокатської діяльності 
адвокат має право вчиняти будь-які дії, 
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не заборонені законом, правилами адво-
катської етики та договором про надання 
правової допомоги, необхідні для належ-
ного виконання договору про надання 
правової допомоги, зокрема: 1) звертати-
ся з адвокатськими запитами, у тому числі 
щодо отримання копій документів, до ор-
ганів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, їх посадових і службових 
осіб, підприємств, установ, організацій, 
громадських об’єднань, а також до фізич-
них осіб (за згодою таких фізичних осіб); 
2) представляти і захищати права, свободи 
та інтереси фізичних осіб, права та інтере-
си юридичних осіб у суді, органах держав-
ної влади та органах місцевого самовря-
дування, на підприємствах, в установах, 
організаціях незалежно від форми влас-
ності, громадських об’єднаннях, перед 
громадянами, посадовими і службовими 
особами, до повноважень яких належить 
вирішення відповідних питань в Україні 
та за її межами; 3) ознайомлюватися на 
підприємствах, в установах і організаціях 
з необхідними для адвокатської діяльності 
документами та матеріалами, крім тих, що 
містять інформацію з обмеженим досту-
пом; 4) складати заяви, скарги, клопотан-
ня, інші правові документи та подавати їх 
у встановленому законом порядку; 5) до-
повідати клопотання та скарги на прийомі 
в посадових і службових осіб та відповідно 
до закону одержувати від них письмові мо-
тивовані відповіді на ці клопотання і скар-
ги; 6) бути присутнім під час розгляду сво-
їх клопотань і скарг на засіданнях колегі-
альних органів та давати пояснення щодо 
суті клопотань і скарг; 7) збирати відомості 
про факти, що можуть бути використані як 
докази, в установленому законом порядку 
запитувати, отримувати і вилучати речі, 
документи, їх копії, ознайомлюватися з 
ними та опитувати осіб за їх згодою; 8) за-
стосовувати технічні засоби, у тому числі 
для копіювання матеріалів справи, у якій 
адвокат здійснює захист, представництво 
або надає інші види правової допомо-
ги, фіксувати процесуальні дії, у яких він 
бере участь, а також хід судового засідан-
ня в порядку, передбаченому законом; 9) 
посвідчувати копії документів у справах, 

які він веде, крім випадків, якщо законом 
установлено інший обов’язковий спосіб 
посвідчення копій документів; 10) одержу-
вати письмові висновки фахівців, експер-
тів з питань, що потребують спеціальних 
знань; 11) користуватися іншими правами, 
передбаченими цим Законом та іншими 
законами [2]. 

Адвокатура може виконувати своє со-
ціальне призначення лише за умови ефек-
тивності професійної діяльності кожного її 
члена в конкретних життєвих ситуаціях, 
пов’язаних із наданням правової допомо-
ги. Міжнародно-правові приписи зумов-
люють встановлення на національних рів-
нях законодавчо регламентованих систем 
допуску до професії адвоката, які перед-
бачають: 1) кваліфікаційні вимоги до осіб, 
що мають намір займатися адвокатською 
діяльністю, які ґрунтуються на критеріях 
освіти, практичного досвіду, «моральної 
чистоти»; 2) спеціальну підготовку кан-
дидатів на здобуття статусу адвоката (на-
вчання в спеціалізованих закладах, ста-
жування тощо); 3) перевірку рівня профе-
сійної компетентності кандидата шляхом 
проведення кваліфікаційних іспитів; 4) 
надання особі офіційного статусу (про-
фесійного звання) адвоката з дотриманням 
формальних вимог процедурного характеру 
(ухвалення рішення компетентним органом, 
приведення до присяги, видання відповід-
ного свідоцтва або ліцензії тощо) [18, c. 123]. 
Зазначені елементи системи допуску до про-
фесії адвоката відображено і в законодав-
стві України.

Поряд з іншими особами адвокат 
може вступати в процесуальні правовід-
носини на будь-якій стадії кримінального 
провадження, незалежно від обсягу його 
прав, обов’язків чи повноважень або ж 
від тривалості його участі в розгляді спра-
ви є суб’єктом кримінальних процесуаль-
них відносин: він бере участь у процесі 
на підставах і в порядку, передбачених 
КПК України, за умови, що немає обста-
вин, за яких закон виключає можливість 
його участі в процесі. Ми поділяємо дум-
ку, що кожен з учасників має чітко визна-
чені права й обов’язки; учасники діють у 
кримінальному судочинстві у встановле-
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ному порядку на підставі та відповідно до 
своїх прав та обов’язків; вони обов’язково 
вступають у процесуальні правовідноси-
ни; зобов’язані дотримуватися чинного 
законодавства, виявляти толерантність, 
поважати честь і гідність інших учасників 
процесу; учасники мають право на забез-
печення особистої безпеки; за невиконан-
ня своїх обов’язків або порушення прав 
інших учасників несуть відповідальність, 
передбачену законом.

Зміст організаційно-правового статусу 
адвоката становлять повноваження, які до-
зволяють йому брати участь у криміналь-
ному провадженні. Так, ст. 45 КПК Украї-
ни передбачено, що захисником може бути 
тільки адвокат, відомості про якого внесе-
ні до Єдиного реєстру адвокатів України. 
Відповідно, якщо такі відомості відсутні 
або у Єдиному реєстрі адвокатів України 
міститься запис про зупинення або при-
пинення права на зайняття адвокатською 
діяльністю – особа (адвокат) не може бути 
захисником у кримінальному проваджен-
ні. Документами, які підтверджують пра-
во (повноваження) адвоката брати участь у 
кримінальному провадженні, є: свідоцтво 
про право на зайняття адвокатською ді-
яльністю; ордер, договір із захисником або 
доручення органу (установи), уповноваже-
ного законом на надання безоплатної пра-
вової допомоги (ст. 50 КПК України) [2]. 

Науковцями та практиками справедли-
во вказується про недосконалість правової 
регламентації порядку підтвердження по-
вноважень адвоката у кримінальному про-
цесі. Проблема полягає у неузгодженості 
положень КПК України та Закону Украї-
ни «Про адвокатуру та адвокатську діяль-
ність» [19, с. 73–74]. У ч.1 ст. 26 Закону 
України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» передбачено, що документами, 
що посвідчують повноваження адвоката 
на надання правової допомоги, можуть 
бути: 1) договір про надання правової до-
помоги; 2) довіреність; 3) ордер; 4) дору-
чення органу (установи), уповноваженого 
законом на надання безоплатної правової 
допомоги. Таким чином, з урахуванням 
особливостей кримінального процесуаль-
ного закону, повноваження адвоката в 

кримінальному судочинстві можуть бути 
підтверджені ордером або договором. Ор-
дер, відповідно до затвердженої форми, 
містить у собі: прізвище, ім’я, по батькові 
особи, якій надається правова допомога, 
підставу надання правової допомоги (до-
говір, доручення на надання безоплатної 
правової допомоги), назву органу, в яко-
му надається правова допомога, прізви-
ще, ім’я, по батькові адвоката, який буде 
надавати правову допомогу, номер свідо-
цтва про право на зайняття адвокатською 
діяльністю, дату його видачі, назву ради 
адвокатів або кваліфікаційно-дисциплі-
нарної комісії адвокатури, яка видала сві-
доцтво, з обов’язковою вказівкою про те, 
що правова допомога надається адвока-
том, який здійснює адвокатську діяльність 
індивідуально (адвокатським бюро, адво-
катським об’єднанням), із зазначенням 
місцезнаходження (робочого місця) адво-
ката, адвокатського бюро, адвокатського 
об’єднання. 

На практиці така неузгодженість дозво-
ляє вимагати від адвоката пред’явлення 
для підтвердження своїх повноважень 
обох згаданих документів (ордеру і дого-
вору), що і є предметом критики. Адже ви-
ходячи зі змісту наведених положень зако-
нодавства, згадані документи є однакови-
ми за змістом, що стосується повноважень 
адвоката. Щодо вирішення цієї проблеми 
у КПК України, то можна запропонувати 
викласти п. 2 ч. 1 ст 50 КПК України у та-
кій редакції: «2) ордером або договором із 
захисником або дорученням органу (уста-
нови), уповноваженого законом на надан-
ня безоплатної правової допомоги» [2; 19, 
с. 75]. 

У випадках, передбачених законом, 
професійна правнича допомога надається 
безоплатно. Кожен є вільним у виборі за-
хисника своїх прав. Основний Закон допо-
внено також ст. 131-2 «Для надання про-
фесійної правничої допомоги в Україні діє 
адвокатура». Незалежність адвокатури га-
рантується. Засади організації і діяльності 
адвокатури та здійснення адвокатської ді-
яльності в Україні визначаються законом. 
Тільки адвокат здійснює представництво 
іншої особи в суді, а також захист від кри-
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мінального обвинувачення. Законом мо-
жуть бути визначені винятки щодо пред-
ставництва в суді у трудових спорах, спо-
рах щодо захисту соціальних прав, щодо 
виборів та референдумів, у малозначних 
спорах, а також стосовно представництва 
малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, 
які визнані судом недієздатними чи дієз-
датність яких обмежена [1]. 

Таке формулювання та укріплення ад-
вокатської монополії викликало дискусії у 
науковому середовищі та серед практиків. 
А. Присяжненко зазначає, що зі внесенням 
змін до Конституції з’являється абсолютно 
новий для нашого законодавства термін 
«професійна правнича допомога». При-
кметник «професійний» має такі значення: 
1) «пов’язаний з певною професією», «який 
об’єднує людей однієї чи близьких про-
фесій»; 2) »який є професіоналом» (хоча з 
цим значенням погоджуються не всі мо-
вознавці). Синонімом прикметника «прав-
ничий» є термін «юридичний» [6]. До речі, 
протягом останніх років термін «правни-
чий» почав активно вживатися у суспіль-
ному житті замість терміну «юридичний». 
Тобто дослівно це «юридична допомога, 
що надається людьми певної професії чи 
професіоналами». При такому трактуванні 
очевидно, що зміст самого права змінено, 
звужено коло суб’єктів його надання, що 
суперечить ст. 22 Конституції. У той же 
час у КПК України вжито термін «кваліфі-
кована правова допомога». Щодо терміну 
«кваліфікований», то він вживається у зна-
ченні «той, що має високу кваліфікацію», 
«який вимагає спеціальних знань, доброї 
кваліфікації». Близькі йому за змістом тер-
міни «професійний», «фаховий», тобто він 
вказує на якість правничої (юридичної) 
допомоги [6]. Швидше всього, законода-
вець, вживаючи вказані терміни, хоче на-
голосити на якості допомоги, яку держава 
зобов’язується гарантувати, адже в само-
му терміні «право на правову допомогу» 
вказувалося не на суб’єкта її надання, а на 
сферу (правову), якої вона стосувалася [7; 
8, с. 100; 19, с. 78–79]. 

У цьому контексті, вважається цілком 
обґрунтованим твердження вчених, які 
зазначають, що адвокат вправі прийняти 

доручення – бути представником не тіль-
ки від особи, яка у встановленому порядку 
вже визнана потерпілим, але і від особи, 
яка ще не набула такого статусу. У цьому 
випадку адвокат повинен сприяти швид-
кому і правильному вирішенню питан-
ня про визнання потерпілим особи, якій 
кримінальним правопорушенням завдано 
шкоди. Адвокат може написати заяву слід-
чому або до суду про визнання особи по-
терпілим, скласти скаргу на постанову про 
закриття кримінального провадження і 
т.д. [9, с. 32–35].

Взаємовідносини адвоката з потерпі-
лим повинні виключати будь-які проти-
річчя між ними в кримінальному процесі. 
Клопотання та різні дії з боку адвоката 
припустимі лише в тому випадку, якщо 
їх схвалить потерпілий. Якщо адвокат не 
згоден з поведінкою потерпілого, з його 
процесуальними діями, якщо їх точка зору 
з будь-яких питань не збігається, адвокат, 
представляючи лише законні інтереси по-
терпілого, повинен чітко викласти йому 
свою позицію. Потерпілий, не погодив-
шись з нею, вправі відмовитись від пред-
ставника. У цьому випадку адвокат усува-
ється від участі в справі. Якщо потерпілий 
не відмовляється від представника і разом 
з тим наполягає на незаконних діях, адво-
кат повинен відмовитись від представни-
цтва [10].

У той же час, згідно з ч. 1 ст. 58 КПК 
України представником потерпілого є 
особа, яка у кримінальному провадженні 
може бути захисником. Відповідно до по-
ложень ст. 45 КПК України захисником у 
кримінальному провадженні є адвокат, ві-
домості про якого внесено до Єдиного ре-
єстру адвокатів України, а також стосовно 
якого у Єдиному реєстрі адвокатів Укра-
їни відсутні відомості про зупинення або 
припинення права на зайняття адвокат-
ською діяльністю. Участь захисника при 
ініціюванні, укладенні та затвердженні 
угоди у кримінальному провадженні спри-
яє дотриманню прав та інтересів сторін 
угоди. Правові основи участі захисника у 
кримінальному провадженні на підставі 
угод включають систему нормативно-пра-
вових актів та правових позицій, які регу-
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люють діяльність захисника у криміналь-
ному провадженні в особливому порядку 
розгляду справ на підставі угод [11]. Разом 
з тим, відсутня законодавча регламентація 
обов’язкової участі захисника як представ-
ника потерпілого у кримінальному прова-
дженні, а також надання захисника потер-
пілому за рахунок держави. На нашу дум-
ку, це ставить у нерівноправне положення 
сторін кримінального провадження та по-
терпілого. У науковій літературі такими вче-
ними як О. П. Кучинська, М. І. Гошовський, 
А. В. Кожевніков, С. В. Давиденко вже дав-
но пропонується законодавчо передбачи-
ти забезпечення потерпілого захисником 
безоплатно, а також випадки обов’язкової 
участі захисника як представника потер-
пілого у кримінальному провадженні. 
Так, О. П. Кучинська зазначила випадки, 
при яких участь захисника як представ-
ника потерпілого має забезпечуватись за 
рахунок держави: відмова прокурора від 
державного обвинувачення (представник 
надається за бажанням потерпілого); по-
терпілий є неповнолітнім; потерпілий має 
фізичні або психічні вади, що не дозволя-
ють йому достатньою мірою здійснювати 
захист своїх прав; потерпілий не володіє 
мовою, якою ведеться судочинство; у всіх 
провадженнях про умисні вбивства [12, с. 
11]. Слід погодитися з думкою Ю. В. Ли-
сюка, що потерпілий доручає представни-
ку більшість дій, якщо не всі, пов’язані зі 
своїм захистом. Це, переду-сім, пов’язано з 
можливою відсутністю у потерпілого відпо-
відного досвіду участі у кримінальному про-
вадженні та належної правової підготовки, 
що, безумовно, зіграє вирішальну роль у 
відновленні порушених прав [13, с. 159].

Заява про бажання скористатися по-
слугами представника за угодою (адвока-
та) може бути подана потерпілим, цивіль-
ним позивачем та цивільним відповідачем 
як у письмовій формі, так і усно. В остан-
ньому випадку вона заноситься слідчим 
(судом) до протоколу. 

Адвокат-представник користується 
процесуальними правами осіб, інтереси 
яких вони представляють (ст. 58 КПК), 
крім процесуальних прав, реалізація яких 
здійснюється безпосередньо потерпілим і 

не може бути доручена представнику. На 
відміну від захисника, він не є таким же 
самостійним учасником процесу, не має 
своїх особистих процесуальних прав і діє 
поряд із потерпілим або змінює його, але 
не вправі діяти на шкоду своєму довіри-
телю [14, с. 116]. У випадках, коли адво-
кат-представник використовує свої повно-
важення на шкоду інтересам потерпілого, 
його участь у кримінальному проваджені 
має бути припинена або він може бути за-
мінений за постановою слідчого, судді чи 
ухвалою суду. Такий висновок можна зро-
бити, виходячи зі змісту п. 9 постанови 
Пленуму Верховного Суду України від 2 
липня 2004 р. № 13 «Про практику застосу-
вання судами законодавства, яким перед-
бачені права потерпілих від злочинів» [15].

Безперечно, у ході кримінального про-
вадження право отримати правничу допо-
могу мають й інші учасники кримінально-
го провадження – потерпілий, цивільний 
позивач, цивільний відповідач, свідок, 
третя особа, щодо майна якої вирішуєть-
ся питання про арешт. Так, Т.В. Корчева 
у дисертаційному дослідженні зазначи-
ла, що «розмежування захисту й надання 
правової допомоги в діяльності адвоката є 
важливим тому, що серед його клієнтів мо-
жуть опинитися не тільки підозрюваний, 
обвинувачений, засуджений, виправда-
ний, котрі зацікавлені в спростуванні підо-
зри чи обвинувачення, а й особи, стосовно 
яких передбачається застосування приму-
сових заходів медичного чи виховного ха-
рактеру, розгляд питання про видачу іно-
земній державі (екстрадицію) (ч. 1 ст. 45 
КПК), а також свідок (п. 2 ч. 1 ст. 66 КПК)» 
[16, с. 8]. Однак процесуальний інтерес та 
функція даних учасників кримінального 
провадження та підозрюваного (обвину-
ваченого) різні, тому надання правничої 
допомоги цим учасникам провадження 
діє поза межами принципу забезпечення 
права на захист. Так, потерпілий висту-
пає жертвою злочину, цивільний позивач 
– особою, якій злочином заподіяна майно-
ва чи немайнова шкода, тому діяльність 
їх спрямована на поновлення порушених 
прав. Саме тому особа, яка надає право-
ву допомогу потерпілому, цивільному по-
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зивачу, цивільному відповідачу, свідку, 
повинна називатися адвокат-представник 
[17, с. 368].

Отже, адвокат, який надає правничу 
допомогу потерпілому, цивільному пози-
вачу, цивільному відповідачу, свідку, тре-
тій особі, щодо майна якої вирішується пи-
тання про арешт – представник, який здій-
снює представництво, що є відмінним від 
захисту видом адвокатської діяльності та 
не має процесуального стосунку до забез-
печення права на захист підозрюваному. 
Так само як адвокат, який здійснює захист 
підозрюваного – захисник, не повинен 
мати стосунку до надання правничої допо-
моги потерпілому, цивільному позивачу, 
цивільному відповідачу, свідку. Адвокат 
– це фізична особа, яка здійснює адвокат-
ську діяльність відповідно до Закону про 
адвокатуру, захисник і представник – це 
різні суб’єкти кримінального проваджен-
ня, які здійснюючи процесуальну діяль-
ність та вступаючи у процесуальні відно-
сини, надають правничу допомогу іншим 
учасникам кримінального провадження.

У ч. 1, 2 ст. 58 та ч. 1 с. 63, ч. 4 ст. 64 
– 2 КПК України представника потерпіло-
го, цивільного позивача, цивільного від-
повідача, третьої особи, щодо майна якої 
вирішується питання про арешт визна-
чено як особу, яка у кримінальному про-
вадженні має право бути захисником, що 
призводить до змішування видів адвокат-
ської діяльності та понять «захисник» та 
«представник». Виходячи з вищевикладе-
ного, пропонуємо у ч. 1, ч. 2 ст. 58 та ч. 1 
ст. 63, ч. 4 ст. 64–2 КПК України слова 
«особа, яка у кримінальному проваджен-
ні має право бути захисником» замінити 
словами – «адвокат, який здійснює пред-
ставництво потерпілого» (ч. 1 ст. 58 КПК 
України), «адвокат, який здійснює пред-
ставництво цивільного позивача» (ч. 2- 
ст. 58 КПК України), «адвокат, який здій-
снює представництво цивільного відпові-
дача» (ч. 1 ст. 63 КПК України), «адвокат, 
який здійснює представництво третьої 
особи, щодо майна якої вирішується пи-
тання про арешт» (ч. 4 ст. 64–2 КПК Укра-
їни).
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LEGAL REGULATION OF THE 
PARTICIPATION OF A LAWYER-

REPRESENTATIVE OF THE VICTIM IN 
CRIMINAL PROCEEDINGS

The article clarifies the legal grounds and 
content of the lawyer’s activity as a represen-
tative of the interests of the victim (individu-
al), a representative of the civil plaintiff and 
a civil defendant, a representative of a third 
party whose property is being seized. It is de-
termined that the concepts of «ensuring the 
right to protection» and «right to protection» 
are not identical. It is noted that in the crimi-
nal procedure law there is a mixture of the 

АНОТАЦІЯ 
У статті з’ясовано правові підстави та зміст 

діяльності адвоката як представника інтересів по-
терпілого (фізичної особи), представника цивільно-
го позивача і цивільного відповідача, представника 
третьої особи, щодо майна якої вирішується пи-
тання про арешт. Визначено, що поняття «забез-
печення права на захист» та «право на захист», які 
не є тотожними. Зазначено, що в кримінальному 
процесуальному законі прослідковується змішування 
понять «правнича допомога», «захист», «представ-
ництво», а також – «захисник» та «представник». 
З метою однакового розуміння зазначених понять 
запропоновано КПК доповнити статтею, яка б ви-
значала можливість отримання професійної прав-
ничої допомоги всіма учасниками кримінального 
провадження, які її потребують.

Стаття 59 Конституції України гарантує 
кожному право на правову допомогу. Для забезпе-
чення права на захист від обвинувачення та надан-
ня правової допомоги при вирішенні справ у судах та 
інших державних органів України діє адвокатура. 
Представництво адвокатом інтересів потерпілого у 
кримінальному судочинстві є основним засобом за-
хисту його прав та законних інтересів

Потерпілим у кримінальному провадженні 
України визнається фізична особа, якій криміналь-
ним правопорушенням завдано фізичну, моральну 
або майнову шкоду, і також юридична особа, якій 
завдано майнова шкода (ч. 1 ст. 55 КПК України) 

За своєю суттю представництво припускає від-
мову від участі у процесі особи, яка делегувала свої 
повноваження іншій. Така поведінка не є властивою 
для постраждалої від злочину особи, оскільки остан-
ня є безпосередньо зацікавленою у результатах роз-
гляду кримінального провадження. У більшості ви-
падків потерпіла від кримінального правопорушення 
особа, звертаючись до адвоката, який може стати 
її представником, має на меті отримання кваліфі-
кованої юридичної допомоги, націленої на досягнен-
ня у ході кримінального процесу певного результату. 
Це є активною формою поведінки, якій не властиве 
передавання своїх процесуальних прав представни-
кові з подальшим самоусуненням від процесу розслі-
дування та розгляду кримінального провадження. 

На сьогодні наукове дослідження процесуального 
становища адвоката – представника потерпілого, 
організації і здійснення його професійної діяльності 
у кримінальному судочинстві є недостатнім. Його 
діяльність у кримінальному процесі регулюється 
тільки в найзагальніших рисах, в основному, без 
конкретизації прав та обов’язків, без чіткого ви-
значення критеріїв законності дій адвоката – пред-
ставника потерпілого.

Ключові слова: адвокат, представник потерпі-
лого, кримінально-процесуальна діяльність, розслі-
дування, надання правової допомоги.
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terms «legal aid», «protection», «representa-
tion», as well as - «defender» and «represen-
tative». In order to have a common under-
standing of these concepts, it is proposed that 
the CPC supplement the article, which would 
determine the possibility of obtaining profes-
sional legal assistance to all participants in 
criminal proceedings who need it.

Article 59 of the Constitution of Ukraine 
guarantees everyone the right to legal aid. To 
ensure the right to protection from prosecu-
tion and legal assistance in resolving cases 
in courts and other state bodies of Ukraine, 
there is a bar. Representation by a lawyer of 
the interests of the victim in criminal pro-
ceedings is the main means of protection of 
his rights and legitimate interests

A victim of criminal proceedings in 
Ukraine is a natural person who has suffered 
physical, moral or property damage as a 
criminal offense, as well as a legal entity who 
has suffered property damage (Part 1 of Ar-
ticle 55 of the CPC of Ukraine).

In essence, the representation involves 
refusing to participate in the process of a 
person who has delegated his powers to an-

other. Such behavior is not typical of a victim 
of a crime, as the latter is directly interested 
in the results of the criminal proceedings. In 
most cases, the victim of a criminal offense, 
by contacting a lawyer who can become his 
representative, aims to obtain qualified legal 
assistance aimed at achieving a certain result 
in the criminal process. This is an active form 
of behavior, which is not typical, the transfer 
of their procedural rights to the representa-
tive with the subsequent self-exclusion from 
the process of investigation and criminal pro-
ceedings.

Today, the scientific study of the proce-
dural position of the lawyer - the represen-
tative of the victim, the organization and 
implementation of his professional activities 
in criminal proceedings is insufficient. His ac-
tivity in the criminal process is regulated only 
in the most general terms, mainly without 
specifying the rights and obligations, without 
clearly defining the criteria for the legality of 
the actions of the lawyer - the victim’s repre-
sentative.

Key words: lawyer, victim’s representa-
tive, criminal procedure activity, investiga-
tion, legal aid.


