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Пропонований підручник являє собою унікальну працю – сучасну доктрину та
системний аналіз з урахуванням новітнього законодавства України проблем
правничої допомоги та захисту в кримінальному процесі.
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інституту захисту і правничої допомоги, розглянуто актуальні проблеми
забезпечення ефективності правничої допомоги та застосування інституту
захисту в сфері кримінального судочинства.
Значної уваги надано розгляду статусу захисника та представника, питань
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участі захисника в провадженні слідчих та негласних слідчих (розшукових)
дій, питань захисту при затриманні особи, застосуванні арешту, домашнього
арешту та інших запобіжних заходів, захисту при задіянні нових інститутів
кримінально-процесуального права, зокрема при здійсненні захисту в суді
присяжних, інституту судових дебатів тощо.
Внесено пропозиції щодо удосконалення законодавства та практики його
застосування.
Підручник розрахований передусім на студентів магістратури вищих
юридичних навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Право». Він
буде слушним помічником аспірантам, викладачам і тим, хто прагне до
поглибленого вивчення кримінального процесу, а також практичним
працівникам правозахисних органів, слідчим, детективам, суддям, адвокатам,
прокурорам.
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ВСТУП
«Тепер, коли ми навчилися
літати по повітрю, як птиці,
плавати під водою, як риби,
нам не хватає тільки одного:
навчитися жити на землі, як люди «.
(Бернард Шоу)

У

країна ставить за мету реалізувати в суспільних відносинах багатогранну і шляхетну ідею правової держави, важливою складовою якої є забезпечення верховенства права у сфері
правосуддя. Судово-правова реформа в Україні зробила певні кроки в даному напрямі, але не забезпечила цілісної доктрини демократичного судочинства, чіткої юридичної визначеності правових
інститутів, якості кримінально-процесуальних норм, створення
простої, виваженої та ефективної процесуальної форми правосуддя. Зміни в законодавстві та організації його виконання потребують
комплексного аналізу процесуальних проблем, взагалі та проблем
правничої допомоги і захисту, зокрема.
Реалізація в кримінальному процесі принципу змагальності
сторін потребує чіткого юридичного визначення функції правничої
допомоги та засобів її здійснення в кримінальному процесі, розбудови кримінально-процесуальної форми судочинства на основі
балансу приватних і публічних інтересів.
Інститут захисту в кримінальному процесі не отримав належного юридичного визначення. Регламентації діяльності захисника
приділено в чинному КПК України мізерно мало уваги, а норми
чинного Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» часто опиняються якщо не в протиріччі, то в конкуренції
з нормами КПК України та міжнародних правових актів, не позбавлені юридичних фікцій і колізій, що надто ускладнює виконання
функції захисту.
Недостатньо чітке визначення функції захисту і правничої допомоги, засобів і форм надання правничої допомоги в кримінальному процесі посилюється наявними юридичними фікціями, недо3

ВСТУП

статньою логікою та термінологічними вадами закону, що знижує
ефективність усієї кримінально-правової діяльності.
Юристу в наш час як ніколи, а захиснику тим паче, потрібно
мати силу, волю, мудрість, мужність і знання, щоб розумно відповідати добром на добро й справедливістю на зло. Правозахисна діяльність стає мистецтвом в сфері юриридичної діяльності «Ars est
celare artem» – «Дійсне мистецтво полягає в тому, щоб зробити його
непомітним».
У роботі здійснюється комплексний аналіз доктринальних проблем правничої допомоги та захисту у сфері кримінального процесу, подані пропозиції щодо визначення статусу правничого повіреного, як особи, що має надавати юридичну допомогу свідку,
запропонована концептуальна модель інституту правозахисного
розслідування, внесені пропозиції щодо удосконалення законодавства та практики його застосування.
Безумовно, що розкрити усі «секрети» і технології захисту в одній цій книзі неможливо. Автори, наскільки це допустимо, звертають увагу на основні найбільш значимі фактори, які можливо
використати захиснику для акцентуації своїх зусиль щодо надання ефективної професійної правничої допомоги, інколи показуючи
лише напрямок чи квінтесенцію захисної стратегії.
Той, хто взяв до рук цю книгу, хай пам’ятає слушну думку
Я. Б. Княжнина, який зазначав, що «читається трояким чином: перше, читати і не розуміти; друге, читати і розуміти; третє, читати
і розуміти навіть те, що не є написаним». Успіхів вам, творчого натхнення і удачі, дорогі учні, на тернистому шляху пізнання і боротьби за справедливість.
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