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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Конституція України визначає, що людина, її життя 

і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні 

найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають 

зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за 

свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 

обов’язком держави (ст. 3). При цьому Конституція України гарантує, що дитинство 

охороняється державою (ст. 51). Взявши на себе відповідальність щодо захисту 

дітей, держава зобов’язана постійно вживати всіх необхідних заходів, спрямованих 

на захист прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх.  

Одним із таких заходів є боротьба зі злочинністю серед неповнолітніх. 

Відповідно до статистичних даних МВС України у 2012 році було зареєстровано 

14 838 кримінальних правопорушень, вчинених неповнолітніми, у 2013 році – 

11 448, у 2014 році – 8 861, а за дев’ять місяців 2015 року – 6 783, що свідчить про 

суттєве зменшення кількості кримінальних правопорушень, вчинених 

неповнолітніми. Упродовж 9 місяців 2015 року слідчими ОВС розслідувалось 6 783 

кримінальних правопорушень учинених неповнолітніми, з яких у 6 755 

провадженнях досудове розслідування закінчено, 6 233 направлено до суду з 

обвинувальним актом, у тому числі з угодою про примирення, 464 з клопотанням 

про звільнення від кримінальної відповідальності та 353 з клопотанням про 

застосування примусових заходів виховного характеру. Із загальної кількості 

кримінальних правопорушень, що вчинені неповнолітніми за 9 місяців 2015 року, 

3 394 (50%) тяжких та особливо тяжких, із них закінчено 3 386 (99,8%) кримінальних 

проваджень  та 3 255 (96%) направлено до суду з обвинувальним актом.  

Разом із тим, на підставі проведеного аналізу матеріалів кримінальних 

проваджень щодо неповнолітніх, а також результатів опитування практичних 

працівників встановлено, що слідчі, прокурори під час здійснення досудового 

розслідування кримінальних проваджень щодо неповнолітніх допускають суттєві 

порушення, що призводять до обмеження прав, свобод і законних інтересів 

неповнолітніх у досудовому розслідуванні. Відповідно до Кримінального 

процесуального кодексу України (КПК) та міжнародно-правових актів 

(Мінімальних стандартних правил ООН, що стосуються здійснення правосуддя 

щодо неповнолітніх («Пекінські правила»), 1985 р.; Керівних принципів ООН для 

попередження злочинності серед неповнолітніх (Ер-Ріядські керівні принципи), 

1990 р.; Правил ООН, що стосуються захисту неповнолітніх, позбавлених волі, 

1990 р. тощо) порушення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх щодо яких 

здійснюється досудове розслідування та судовий розгляд кримінального 

провадження, є недопустимим. Забезпечення законності здійснення досудового 

розслідування кримінальних проваджень щодо неповнолітніх, у тому числі й 

належного захисту їхніх прав, свобод і законних інтересів, безумовно, залежить від 

діяльності у кримінальних провадженнях цієї категорії захисників, участь яких є 

обов’язковою. Одним із способів захисту прав, свобод і законних інтересів 

неповнолітніх у досудовому розслідуванні є здійснення захисником кримінального 

процесуального доказування. 
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Науково-теоретичним підґрунтям дослідження стали праці вітчизняних та 

зарубіжних фахівців із адвокатури, кримінального процесу, криміналістики, 

кримінології та інших галузей, а саме: Ю. П. Аленіна, А. Д. Анучкіної, І. В. Басистої, 

В. Д. Берназа, Т. В. Варфоломеєвої, І. В. Гловюк, В. Г. Гончаренка, І. В. Гори, 

В. О. Гринюка, Ю. М. Грошевого, Р. З. Єнікєєва, О. В. Капліної, Є. Г. Коваленка, 

І. І. Котюка, О. П. Кучинської, О. О. Левендаренка, Л. М. Лобойка, Є. Д. Лук’янчикова, 

М. М. Михеєнка, В. Т. Нора, О. М. Обрізан, М. А. Погорецького, В. О. Попелюшка, 

Д. Б. Сергєєвої, Н. П. Сизої, С. М. Стахівського, М. С. Строговича, О. Ю. Татарова, 

Л. Д. Удалової, Р. С. Холода, М. С. Цуцкірідзе, С. С. Чернявського, С. А. Шейфера,  

В. П. Шибіки, М. Є. Шумили, О. Г. Шило, О. Г. Яновської та інших вчених, 

присвячені питанням доказування та діяльності захисника у кримінальному процесі. 

Проте, комплексно проблемні питання участі захисника як суб’єкта доказування 

у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо неповнолітніх, у тому 

числі й в умовах дії чинного КПК України, не досліджувалися.  

Викладеним обумовлена актуальність, наукове і практичне значення 

дисертації, в якій автором розроблені положення, висновки, пропозиції та 

рекомендації, спрямовані на вирішення наукового завдання, що полягає у розробці  

теоретичних, правових та праксеологічних засад діяльності захисника як суб’єкта 

доказування у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики 

правопорушень на період до 2015 р. (розпорядження Кабінету Міністрів України від 

30.11.2011 р. № 1209-р); Пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності 

органів внутрішніх справ України на період 2010–2014 р. (наказ МВС України від 

29.07.2010 р. № 347); Плану заходів Міністерства внутрішніх справ України, 

спрямованих на реалізацію норм Кримінального процесуального кодексу України 

(наказ МВС України від 08.08.2012 р.); планів науково-дослідних робіт і дослідно-

конструкторських робіт Луганського державного університету внутрішніх справ імені 

Е. О. Дідоренка на 2013–2016 р. Тему дисертації затверджено рішенням вченої ради 

Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка 

28.09.2012 р. (протокол № 3) та уточнено 28.02.2013 р. (протокол № 8). 

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є вирішення наукового завдання 

щодо розробки теоретичних, правових та праксеологічних засад діяльності 

захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні кримінальних 

проваджень щодо неповнолітніх. 

Досягнення поставленої мети вимагає вирішення таких задач: 

- визначити поняття та розкрити зміст доказування у досудовому 

розслідуванні; 

- надати визначення поняття процесуального статусу захисника як суб’єкта 

доказування у досудовому розслідуванні; 

- сформулювати поняття предмету доказування у кримінальних 

провадженнях щодо неповнолітніх; 

- визначити поняття меж доказування у кримінальних провадженнях щодо 

неповнолітніх; 
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- встановити основні проблемні питання участі захисника як суб’єкта 

доказування у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх під час проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих 

(розшукових) дій і надати рекомендації щодо їх вирішення; 

- виокремити основні проблемні питання отримання доказів захисником 

у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо неповнолітніх у 

результаті проведення інших процесуальних дій і запропонувати шляхи їх вирішення; 

- розробити та надати пропозиції щодо удосконалення норм чинного 

законодавства України, що регламентують діяльність захисника як суб’єкта 

доказування у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх. 

 Об’єкт дослідження – досудове розслідування кримінальних проваджень 

щодо неповнолітніх. 

Предмет дослідження – захисник як суб’єкт доказування у досудовому 

розслідуванні кримінальних проваджень щодо неповнолітніх. 

Методи дослідження. Методологічне підґрунтя роботи становлять загальні 

закони та категорії теорії пізнання. Для вирішення задач дослідження 

використовувалися: методи логіки (аналіз, синтез, індукція, дедукція) – для 

вивчення нормативних актів, матеріалів кримінальних проваджень, аналітичних 

матеріалів, концепцій, точок зору авторів із окремих питань, що входять до 

предмета дослідження (розділи 1–3). У процесі дослідження були використані як 

традиційні юридичні, так і конкретно-соціологічні методи: порівняльно-правовий – 

при дослідженні та аналізі норм кримінального процесуального законодавства 

(підрозділи 1.2, 2.1, 3.1, 3.2); статистичні та соціологічні – у процесі збору та 

накопичення наукової інформації шляхом анкетування слідчих, прокурорів, 

адвокатів та суддів, а також узагальнення отриманої інформації й результатів 

вивчення кримінальних проваджень та статистичних даних (розділи 1–3); системно-

структурний – при дослідженні змісту доказування у кримінальному провадженні 

(підрозділ 1.1), елементів процесуального статусу учасників кримінального 

провадження (підрозділ 1.2), елементів предмету доказування у кримінальному 

провадженні (підрозділ 2.1); логіко-юридичний – при розробці науково-

обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення норм чинного законодавства 

України та відомчих нормативних актів, що регламентують діяльність захисника як 

суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх (розділи 1–3) тощо. 

Емпіричною базою дослідження є вивчені та узагальнені кримінальні 

провадження щодо неповнолітніх (600), статистичні дані МВС України за період 

з 2012 по 2015 рік, дані анкетування та опитування 650 респондентів (200 слідчих, 

150 прокурорів, 200 адвокатів та 100 суддів). Використано також власний досвід 

участі дисертанта у кримінальних провадженнях щодо неповнолітнього як слідчого, 

а також як захисника неповнолітнього. 
Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація 

є першим в Україні монографічним дослідженням теоретичних, правових та 
праксеологічних засад діяльності захисника як суб’єкта доказування у досудовому 
розслідуванні кримінальних проваджень щодо неповнолітніх за КПК України. 
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Обґрунтовується низка концептуальних та важливих для теорії й практики понять, 
положень і висновків, одержаних автором особисто, серед яких найсуттєвішими є такі: 

вперше: 
- сформульовано визначення поняття процесуального статусу захисника 

як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні, під яким слід розуміти систему 
закріплених у кримінальному процесуальному законодавстві прав, обов’язків та 
відповідальності захисника за порушення норм законодавства України, що 
забезпечує здійснення захисником доказування у досудовому розслідуванні 
кримінальних проваджень;  

- встановлено особливості участі захисника як суб’єкта доказування 
у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо неповнолітніх під час 
проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, а також 
інших процесуальних дій; 

- запропоновано залучати до кримінальних проваджень щодо неповнолітніх 
у статусі захисників лише тих адвокатів, які мають стаж адвокатської практики не 
менше двох років та спеціальну адвокатську підготовку; 

удосконалено: 
- наукові ідеї щодо поняття та змісту доказування у досудовому 

розслідуванні; 
- поняття предмету та меж доказування у кримінальних провадженнях щодо 

неповнолітніх; 
дістали подальшого розвитку: 
- наукові положення щодо співвідношення пізнання та доказування 

у кримінальному процесі; 
- поняття предмету та меж доказування у кримінальному провадженні; 
- наукові ідеї щодо структури процесуального статусу учасника 

кримінального провадження; 
- пропозиції щодо покладення на захисника обов’язку доказування 

у кримінальному провадженні; 
- наукові положення щодо проведення одночасного допиту двох чи більше 

вже допитаних осіб за участю неповнолітнього підозрюваного лише у виняткових 
випадках. 
 Практичне значення одержаних результатів. Результати дисертаційного 
дослідження мають прикладний характер і використовуються за різними 
напрямками діяльності, зокрема у: 

- нормотворчій діяльності – для удосконалення норм чинного КПК України, 

інших правових актів, що регламентують діяльність захисника у досудовому 

розслідуванні (лист Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності від 02.10.2012 р. № 04-19/14-2063); 

- практичній діяльності – пропозиції й рекомендації, викладені у дисертації, 

впроваджені в практичну діяльність правоохоронних та судових органів 

й правозахисних організацій (акти впровадження ГСУ МВС України від 21.05.2015 р., 

ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ від 17.03.2015 р., Ради адвокатів 

м. Києва від 14.04.2015 р., Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

м. Києва від 15.03.2015 р.). 
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- навчальному процесі – при викладанні навчальних дисциплін 

«Кримінальний процес України», «Актуальні проблеми кримінального процесу 

України», «Участь адвоката в кримінальному провадженні», «Кримінальне 

процесуальне доказування» та при підготовці підручників, навчальних і довідкових 

посібників, методичних матеріалів (акти впровадження Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка від 15.04.2015 р., Одеського державного 

університету внутрішніх справ від 24.05.2015 р., Національного університету 

«Одеська юридична академія» від 24.05.2015 р., Академії адвокатури України від 

24.04.2015 р., Національної академії внутрішніх справ від 17.03.2015 р.). 

 Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження оприлюднені у виступах автора на науково-практичних конференціях 

та круглих столах, а саме: «Проблеми реформування кримінального процесуального 

законодавства України в контексті європейських стандартів» (м. Київ, 2011 р.); 

«Впровадження нового Кримінального процесуального кодексу України 

в правоохоронну діяльність та навчальний процес: досвід та шляхи удосконалення» 

(м. Харків, 2013 р.); «Докази і доказування за новим Кримінальним процесуальним 

кодексом України (до 75-річчя з дня народження доктора юридичних наук, 

професора Михайла Макаровича Михеєнка)» (м. Київ, 2012 р.); «Малиновські 

читання» (м. Острог, 2013 р.); «Актуальні проблеми доказування у кримінальному 

провадженні» (м. Одеса, 2013); «Європейські стандарти кримінального 

судочинства» (м. Донецьк, 2013 р.); «Правова політика в Україні» (м. Київ, 2014 р.); 

«Процесуальні, криміналістичні та психологічні аспекти досудового розслідування» 

(м. Одеса, 2014 р.); «Актуальні питання доказів і доказування у кримінальному 

процесі» (м. Київ, 2015 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертації викладені 

у 16 наукових публікаціях, 6 із яких опубліковано у виданнях, включених 

до переліку наукових фахових видань України, одному виданні, включеному 

до міжнародної наукометричної бази даних Іndex Сopernicus, а також в 9 тезах 

доповідей та повідомлень на науково-практичних конференціях й круглих столах. 

Структура дисертації визначається метою, задачами та предметом 

дослідження і композиційно складається із вступу, трьох розділів, що містять у собі 

шість підрозділів, висновків, списку використаних джерел (286 найменувань) та 

двох додатків. Обсяг основного тексту дисертації становить 170 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження; висвітлено ступінь 

вивчення проблеми; визначено зв’язок роботи з науковими програмами, планами, 

темами; охарактеризовано мету, задачі, об’єкт, предмет і методи дослідження; 

розкрито наукову новизну та практичне значення одержаних результатів; наведено 

дані про їх апробацію та впровадження, а також щодо публікацій, структури 

й обсягу роботи. 

Розділ 1 «Захисник як суб’єкт доказування у досудовому розслідуванні» 

складається з двох підрозділів. 
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У підрозділі 1.1 «Поняття та зміст доказування у досудовому розслідуванні» 

на підставі проведеного аналізу наукових джерел, присвячених дослідженню 

проблемних питань теорії кримінального процесуального доказування 

(В. П. Гмирко, Ю. М. Грошевий, М. М. Михеєнко, В. Т. Нор, М. А. Погорецький, 

Д. Б. Сергєєва, С. М. Стахівський, Л. Д. Удалова, М. Є. Шумило та ін.), положень 

кримінального процесуального законодавства, а також опитування практичних 

працівників, досліджено поняття та зміст доказування у досудовому розслідуванні.  

Робиться висновок про те, що наведені у науковій літературі та ч. 1 ст. 91 КПК 

України поняття доказування й визначені його структурні елементи, такі 

як «збирання доказів» (Р. С. Бєлкін, Є. Г. Коваленко, Ф. Н. Фаткулін та ін.) 

чи «формування доказів» (Ю. М. Грошевий, М. М. Михеєнко, С. М. Стахівський, 

С. А. Шейфер та ін.), не в повній мірі відповідають гносеологічній, логічній та 

правовій природі доказування у досудовому розслідуванні, оскільки докази 

у готовому вигляді не існують і процес їх отримання не є ані їх збиранням, ані їх 

формуванням. 

Доводиться, що доказування у досудовому розслідуванні не закінчується 

оцінкою доказів, як це передбачено у ч. 1 ст. 91 КПК України, оскільки отримані 

докази, після їх ретельної перевірки та оцінки, використовуються сторонами 

кримінального провадження для обґрунтування власної правової позиції, прийняття 

відповідного процесуального рішення уповноваженими суб’єктами.  

Дисертантом наводяться додаткові аргументи на обґрунтування нової 

концепції кримінального процесуального доказування (М. А. Погорецький, 

Д. Б. Сергєєва та ін.) та зазначається, що доказування у досудовому розслідуванні – 

це нерозривний цілісний процес, що складається з двох взаємопов’язаних етапів: 

1) отримання доказів (пошук і виявлення (вилучення) фактичних даних та їх джерел; 

перевірка, оцінка фактичних даних і їх джерел з точки зору їх належності, 

допустимості та достовірності, а також достатності; їх процесуальне оформлення 

(закріплення) й надання фактичним даним та їх джерелам значення доказу 

у кримінальному провадженні); 2) використання отриманих доказів (для 

встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального 

провадження, перевірки інших доказів, отримання нових доказів, обґрунтування 

доказами своєї правової позиції сторонами кримінального провадження, прийняття 

відповідного процесуального рішення уповноваженими суб’єктами). 

У підрозділі 1.2 «Процесуальний статус захисника як суб’єкта доказування у 

досудовому розслідуванні» за результатами проведеного аналізу наукових поглядів 

щодо структури процесуального статусу учасника кримінального провадження 

(М. С. Строгович, О. П. Кучинська та ін.), робиться висновок про те, що 

процесуальний статус захисника як суб’єкта доказування у досудовому 

розслідуванні складається з таких елементів: 1) права; 2) обов’язки; 

3)  відповідальність. 

Зазначається, що права захисника як суб’єкта доказування у досудовому 

розслідуванні поділяються на дві групи: 1) ініціювання захисником проведення 

процесуальних дій з метою отримання доказів (слідчих (розшукових) та негласних 

слідчих (розшукових) дій); 2) проведення захисником процесуальних дій з метою 



 9 

отримання доказів (направлення адвокатських запитів; отримання від учасників 

кримінального провадження та інших осіб пояснень; тимчасовий доступ до речей 

і документів; залучення експерта для проведення експертизи).  

Обґрунтовується теза, що на захисника у досудовому розслідуванні повинен 

покладатися обов’язок доказування: 1) відсутності події кримінального 

правопорушення; 2) відсутності винуватості підозрюваного у вчиненні 

кримінального правопорушення, мотиву і мети вчинення кримінального 

правопорушення, наявності вини у формі прямого умислу чи бездіяльності; 

3) відсутності шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, або наявності 

обставин, що впливають на зменшення її розміру; 4) наявності обставин, що 

впливають на пом’якшення покарання, виключають кримінальну відповідальність 

або є підставою закриття кримінального провадження; 5) наявності обставин, що 

є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання тощо. 

Виходячи з результатів аналізу положень чинного законодавства України, 

правозастосовчої практики, а також опитування практичних працівників, робиться 

висновок про те, що захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні 

може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у разі вчинення ним 

дисциплінарного проступку: розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, 

що призвели до її розголошення; невиконання або неналежне виконання своїх 

професійних обов’язків. 

 Сформульовано поняття процесуального статусу захисника – суб’єкта 

доказування у досудовому розслідуванні як системи закріплених у кримінальному 

процесуальному законодавстві прав, обов’язків та відповідальності захисника за 

порушення норм законодавства України, що забезпечує здійснення захисником 

доказування у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень. 

З метою забезпечення ефективного доказування та захисту прав, свобод 

і законних інтересів неповнолітніх підозрюваних у досудовому розслідуванні, 

запропоновано залучати до кримінальних проваджень цієї категорії лише тих 

захисників, які мають стаж адвокатської практики не менше двох років та 

спеціальну підготовку. У зв’язку з цим, пропонується доповнити цим положенням 

ст. 484 КПК України. 

Розділ 2 «Предмет та межі доказування у кримінальних провадженнях 

щодо неповнолітніх» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Предмет доказування у кримінальних провадженнях щодо 

неповнолітніх»  на підставі проведеного аналізу наукових праць (Ю. М. Грошевий, 

Є. Д. Лук’янчиков, М. М. Михеєнко, М. А. Погорецький, В. О. Попелюшко, 

С. М. Стахівський та ін.) досліджено поняття та зміст предмету доказування 

у кримінальному провадженні.  

Визначається поняття предмету доказування у кримінальних провадженнях 

щодо неповнолітніх як сукупність обставин, передбачених ч. 1 ст. 91 та ч. 1 ст. 485 

КПК України, обов’язок доказування яких покладається на слідчого, прокурора, з 

метою забезпечення здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового 

розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень щодо неповнолітніх. 



 10 

 Виходячи з результатів аналізу матеріалів кримінальних проваджень, а також 

результатів опитування практичних працівників, встановлено, що під час здійснення 

досудового розслідування кримінальних проваджень щодо неповнолітніх слідчі, 

прокурори не завжди правильно встановлюють вік неповнолітнього. Про це 

зазначали 62% опитаних адвокатів. Окрім цього, звертається увага на те, що у 44% 

проаналізованих кримінальних проваджень цієї категорії копії документів, які б 

підтверджували вік неповнолітнього, були відсутні. У зв'язку з цим, судді під час 

підготовчого провадження повертають прокурорам обвинувальні акти, клопотання 

про застосування примусових заходів виховного характеру, на що вказують 78% 

опитаних адвокатів і 84% суддів. Така практика негативно впливає на вирішення 

завдань кримінального провадження. Зважаючи на зазначене, обґрунтовується теза 

про необхідність доповнення ст. 485 КПК України ч. 2 такого змісту: 

«Документами, що підтверджують вік неповнолітнього, є: свідоцтво про його 

народження, паспорт, витяг з книги реєстрації актів громадянського стану, довідка 

про реєстрацію місця проживання/перебування особи, журнал обліку 

новонароджених, водійські права, інший документ, за яким можливо встановити вік 

неповнолітнього. Слідчий, прокурор зобов’язані долучити копію відповідного 

документа до матеріалів кримінального провадження». 

 За результатами проведеного опитування практичних працівників (78% 

адвокатів і 64% суддів), а також вивчення матеріалів практики, встановлено, що під 

час досудового розслідування кримінальних проваджень щодо неповнолітніх слідчі, 

прокурори не в усіх випадках встановлюють такі обставини, як: стан здоров’я та 

рівень розвитку, інші соціально-психологічні риси неповнолітнього (п. 1 ч. 1 ст. 485 

КПК України), ставлення неповнолітнього до вчиненого ним діяння (п. 2 ч. 1 ст. 485 

КПК України), умови життя та виховання неповнолітнього (п. 3 ч. 1 ст. 485 КПК 

України), наявність дорослих підбурювачів та інших співучасників кримінального 

правопорушення (п. 4 ч. 1 ст. 485 КПК України). У зв’язку з цим, пропонується 

положення ч. 1 ст. 92 КПК України викласти у такій редакції: «Обов’язок 

доказування обставин, передбачених статтями 91 та 485 цього Кодексу, за винятком 

випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, 

прокурора, а в установлених цим Кодексом випадках, – на потерпілого», а ст. 485 

КПК України доповнити ч. 3: «Обов’язок доказування обставин, передбачених ч. 1 

цієї статті покладається на слідчого, прокурора». 

 З метою забезпечення належних гарантій щодо встановлення умов життя та 

виховання неповнолітнього під час здійснення досудового розслідування 

кримінальних проваджень щодо неповнолітніх запропоновано доповнити 

ст. 487 КПК України ч. 2 такого змісту: «Обов’язок встановлення обставин, 

передбачених ч. 1 цієї статті, покладається на слідчого, прокурора. Для виконання 

цього обов’язку слідчий, прокурор зобов’язані надавати доручення підрозділам 

кримінальної міліції у справах дітей, службам у справах дітей для встановлення 

умов життя та виховання неповнолітнього». 

 Обґрунтовується, що при встановленні впливу на неповнолітнього дорослих 

підбурювачів та інших співучасників кримінального правопорушення необхідно 

встановлювати як тих осіб, що позитивно впливали на неповнолітнього, так і тих, 
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які негативно впливали на неповнолітнього або продовжують впливати на нього 

після вчинення кримінального правопорушення. Зазначається, що схиляння 

неповнолітнього до вчинення кримінального правопорушення може бути здійснене 

як підбурювачем, так і організатором.  

У підрозділі 2.2 «Межі доказування у кримінальних провадженнях щодо 

неповнолітніх» розглянуто співвідношення предмету та меж доказування 

у кримінальному провадженні. 

За результатами проведеного аналізу наукових підходів щодо визначення 

поняття меж доказування у кримінальному провадженні (Ю. М. Грошевий, 

М. М. Михеєнко, В. Т. Нор, С. М. Стахівський та ін.), дається авторське визначення 

меж доказування у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх як необхідна 

сукупність доказів, отриманих у порядку, передбаченому КПК України, на підставі 

яких сторони кримінального провадження встановлюють обставини, передбачені 

ч. 1 ст. 91 та ч. 1 ст. 485 КПК України, з метою забезпечення здійснення всебічного, 

повного та неупередженого досудового розслідування та судового розгляду 

кримінальних проваджень щодо неповнолітніх. 

Розділ 3 «Участь захисника як суб’єкта доказування під час проведення 

процесуальних дій у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Участь захисника як суб’єкта доказування під час 

проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій у досудовому 

розслідуванні кримінальних проваджень щодо неповнолітніх» за результатами 

проведеного аналізу положень чинного кримінального процесуального 

законодавства, матеріалів слідчо-судової практики, опитування практичних 

працівників, розглянуто проблемні питання участі захисника як суб’єкта 

доказування у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх під час проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих 

(розшукових) дій. 

 Найпоширенішою слідчою (розшуковою) дією у досудовому розслідуванні 

кримінальних проваджень щодо неповнолітніх є допит. Зазначається, що однією 

з гарантій отримання допустимих, належних та достовірних доказів у результаті 

проведення допиту неповнолітніх підозрюваних є обов’язкова участь захисника. 

Водночас, результати проведеного аналізу матеріалів кримінальних проваджень, 

а також опитування практичних працівників (78% опитаних адвокатів), свідчать про 

те, що на практиці поширеними є випадки, коли допити неповнолітніх підозрюваних 

під час досудового розслідування проводяться за відсутності захисників. У таких 

випадках, захисник як суб’єкт доказування у досудовому розслідуванні 

кримінальних проваджень щодо неповнолітніх повинен заявляти клопотання про 

визнання таких доказів недопустимими.  

Доводиться, що одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб за 

участю неповнолітнього підозрюваного потрібно проводити лише в тих випадках, 

коли були використані всі інші засоби перевірки доказів у досудовому 

розслідуванні. У разі виникнення необхідності проведення одночасного допиту двох 

чи більше вже допитаних осіб за участю неповнолітнього підозрюваного, захисник 
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повинен попередньо узгодити зі слідчим, прокурором план проведення такого 

допиту, проконсультуватися зі спеціалістом у галузі підліткової психології, 

педагогом. Саме такі фахівці можуть надати кваліфіковану допомогу у прогнозуванні 

можливої поведінки неповнолітнього під час допиту. Під час проведення одночасного 

допиту двох чи більше вже допитаних осіб за участю неповнолітнього підозрюваного, 

захиснику як суб’єкту доказування у досудовому розслідуванні кримінальних 

проваджень щодо неповнолітніх, необхідно здійснювати контроль за тим, щоб інша 

допитувана особа не здійснювала на неповнолітнього негативного впливу, не 

намагалася схилити неповнолітнього до надання вигідних для неї показань, адже це 

може негативно відобразитися на самому неповнолітньому і, як результат, призведе 

до отримання недопустимих доказів.  

За результатами вивчення матеріалів практики, а також опитування 

практичних працівників, розглянуто проблемні питання участі захисника як 

суб’єкта  доказування у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх під час проведення обшуку. Робиться висновок про те, що слідчі не 

завжди залучають захисників до проведення обшуку, про що зазначили 56% 

опитаних слідчих, 48% прокурорів та 34% адвокатів. У зв’язку з цим, захисники не в 

повній мірі можуть перевірити допустимість, належність та достовірність доказів, 

отриманих у результаті проведення обшуку. Враховуючи те, що обшук є слідчою 

(розшуковою) дією, при проведенні якої раптовість та невідкладність є умовами 

успішного досягнення його результату, пропонується доповнити ч. 1 ст. 236 КПК 

України абз. 2 такого змісту: «Слідчий, прокурор, прибувши на місце проведення 

обшуку, зобов’язані повідомити захисника про початок проведення обшуку. У разі 

неможливості захисника прибути на місце проведення обшуку, слідчий, прокурор 

повинні вжити всіх необхідних заходів для забезпечення участі в проведенні такої 

слідчої (розшукової) дії іншого захисника».  

Зазначається, що захисник як суб’єкт доказування у досудовому розслідуванні 

кримінальних проваджень щодо неповнолітніх має право отримувати докази для 

встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальних провадженнях 

цієї категорії, шляхом залучення експерта для проведення експертизи (судово-

медичної, психологічної, психіатричної, комплексної психолого-психіатричної 

експертизи тощо). 

 Доводиться, що найчастіше захисники неповнолітніх ініціюють питання про 

проведення комплексних психолого-психіатричних експертиз. Водночас, аналіз 

матеріалів судово-слідчої практики дає підстави для висновку, що у переважній 

більшості випадків такі клопотання заявляються під час підготовчого провадження 

або судового розгляду кримінальних проваджень щодо неповнолітніх. Основними 

причинами цього є: незалучення слідчими, прокурорами під час досудового 

розслідування захисників; необґрунтовані відмови слідчих, прокурорів у погодженні 

клопотань захисників про залучення експерта під час досудового розслідування; 

бездіяльність та низький професіоналізм захисників. У зв’язку з цим, пропонується 

викласти ч. 1 ст. 486 КПК України у такій редакції: «Під час досудового 

розслідування та судового розгляду слідчий, прокурор, захисник, слідчий суддя, суд 

за наявності відповідних підстав зобов’язані з’ясувати наявність чи відсутність 
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у неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого психічного захворювання чи 

затримки психічного розвитку та його здатності повністю або частково 

усвідомлювати значення своїх дій і керувати ними шляхом залучення експертів для 

проведення комплексної психолого-психіатричної експертизи». 

 На підставі результатів аналізу положень КПК України, відомчих нормативно-

правових актів, наукових джерел, матеріалів архівних кримінальних проваджень, 

а також опитування практичних працівників, розглянуто проблемні питання 

реалізації права захисника на отримання доказів у досудовому розслідуванні 

кримінальних проваджень щодо неповнолітніх шляхом ініціювання проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій та надано пропозиції щодо їх вирішення. 

 Зазначається, що на діяльність захисника як суб’єкта доказування 

у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо неповнолітніх 

негативно впливає законодавча заборона щодо виготовлення копій протоколів про 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій та додатків до них (ч. 3 ст. 254 КПК 

України), на що вказують 74% опитаних адвокатів та 62% суддів. У такому випадку 

захисник опиняється у заздалегідь нерівному становищі, у порівнянні зі стороною 

обвинувачення, оскільки остання не обмежується у праві робити копії або 

відображення будь-яких матеріалів, відомостей, що можуть бути використані 

захисником, підозрюваним як докази в суді (ч. 6 ст. 290 КПК України). У зв’язку з 

цим, пропонується ч. 3 ст. 254 КПК України виключити з КПК України.  

У підрозділі 3.2 «Отримання доказів захисником під час проведення інших 

процесуальних дій у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх» за результатами проведеного аналізу положень чинного 

кримінального процесуального законодавства, наукової літератури, матеріалів 

кримінальних проваджень, а також опитування практичних працівників, розглянуто 

проблемні питання отримання доказів захисником у досудовому розслідуванні 

кримінальних проваджень щодо неповнолітніх шляхом проведення інших 

процесуальних дій (направлення адвокатських запитів; отримання від учасників 

кримінального провадження та інших осіб, за їх згодою, пояснень; тимчасового 

доступу до речей і документів), а також надано науково-обґрунтовані пропозиції 

щодо їх вирішення. 

Робиться висновок, що під час досудового розслідування кримінальних 

проваджень щодо неповнолітніх захисник звертається з адвокатськими запитами до 

закладів охорони здоров’я, шкіл та інших органів чи установ про надання медичних 

карток, довідок, актів, висновків для встановлення стану здоров’я неповнолітнього, 

рівня його розвитку, інших соціально-психологічних рис. Водночас, результати 

проведеного аналізу матеріалів кримінальних проваджень, а також опитування 

адвокатів, свідчать про те, що на практиці непоодинокими є випадки, коли 

захисники неповнолітніх при направленні адвокатських запитів до закладів охорони 

здоров’я отримують відмови у наданні такої інформації, оскільки відповідна 

інформація становить лікарську таємницю, про що зазначили 84% опитаних 

адвокатів. Зважаючи на те, що захисник здійснює доказування у досудовому 

розслідуванні кримінальних проваджень щодо неповнолітніх, а також враховуючи 

той факт, що на захисника покладається обов’язок збереження адвокатської 
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таємниці, запропоновано главу 38 КПК України та ст. 39 Закону України «Основи 

законодавства України про охорону здоров'я» доповнити таким положенням: 

«Захисник неповнолітнього у кримінальному провадженні має право на отримання 

інформації про стан його здоров'я, історію хвороби, мету  запропонованих  

досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку захворювання, 

наявність ризику для життя і здоров'я неповнолітнього. Для отримання відповідної 

інформації захисник повинен подати адвокатський запит, до якого додаються 

письмова згода законних представників на отримання відповідної інформації, 

завірені захисником копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, 

ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання 

безоплатної правової допомоги. Вимагати від захисника подання разом з 

адвокатським запитом інших документів забороняється». 

Зазначається, що у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх захисник 

у результаті проведення опитування учасників кримінального провадження та інших 

осіб (батьків, близьких родичів, учителів, друзів тощо) може з’ясувати таку 

інформацію як: стан здоров’я неповнолітнього (наявність чи відсутність у нього 

фізичних чи психічних захворювань), його характер, наявність чи відсутність 

шкідливих звичок, його успішність, поведінку під час навчання, у домашніх умовах, 

у колі друзів, умови життя та виховання неповнолітнього, осіб, які могли б 

негативно вплинути на нього та, як результат, схилити до вчинення ним 

кримінального правопорушення. У зв’язку з цим, обґрунтовується необхідність 

надати поясненням учасників кримінального провадження та інших осіб, отриманих 

захисником у рамках кримінального провадження, статусу доказів. Таку позицію 

підтримують 88% опитаних адвокатів. 

Встановлено, що лише у 28% із загальної кількості вивчених кримінальних 

проваджень щодо неповнолітніх, захисники користувалися правом щодо отримання 

доказів шляхом тимчасового доступу до речей і документів. Такий низький 

показник використання захисником права на отримання доказів шляхом 

тимчасового доступу до речей і документів у досудовому розслідуванні 

кримінальних проваджень щодо неповнолітніх зумовлений тим, що: 1) захисники 

неповнолітніх обмежуються лише правом щодо отримання доказів шляхом подання 

адвокатських запитів та ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій; 2) слідчі, 

прокурори не забезпечують неповнолітніх захисниками у досудовому розслідуванні. 

Таку думку висловили 70% опитаних адвокатів та 82% суддів. 

Обґрунтовується необхідність у чинному законодавстві України передбачити 

порядок, відповідно до якого слідчий суддя при постановленні ухвали про 

вилучення речей чи документів у ході тимчасового доступу до речей і документів за 

клопотанням захисника неповнолітнього чи його законних представників доручає 

його проведення підрозділам кримінальної міліції у справах дітей. Подальше 

вилучення майна повинно здійснюватися за участю захисника неповнолітнього, 

його законних представників, які отримують доступ до речей і документів. Окрім 

того, пропонується закріпити норму, згідно з якою обов’язок зберігання речей 

і документів, вилучених у результаті застосування тимчасового доступу до речей 
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і документів за клопотанням захисника, законних представників неповнолітнього, 

покладатиметься на підрозділи кримінальної міліції у справах дітей. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У висновках дисертації сформульовано наукові положення та отримані 

результати, що спрямовані на вирішення наукового завдання щодо розробки 

теоретичних, правових та праксеологічних засад участі захисника як суб’єкта 

доказування у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх, та сформульовано висновки, пропозиції й рекомендації, що 

відповідають вимогам наукової новизни, зокрема: 

1. Доказування у досудовому розслідуванні – це нерозривний цілісний процес, 

що складається з двох взаємопов’язаних етапів: 1) отримання доказів (пошук 

і виявлення (вилучення) фактичних даних та їх джерел; перевірка, оцінка фактичних 

даних і їх джерел з точки зору їх належності, допустимості та достовірності, а також 

достатності; їх процесуальне оформлення (закріплення) й надання фактичним даним 

та їх джерелам значення доказу у кримінальному провадженні); 2) використання 

отриманих доказів (для встановлення фактів та обставин, що мають значення для 

кримінального провадження, перевірки інших доказів, отримання нових доказів, 

обґрунтування доказами своєї правової позиції сторонами кримінального 

провадження, прийняття процесуальних рішень уповноваженими суб’єктами). 

2. Процесуальний статус захисника як суб’єкта доказування у досудовому 

розслідуванні – це система закріплених у кримінальному процесуальному 

законодавстві прав, обов’язків та відповідальності захисника за порушення норм 

законодавства України, що забезпечує здійснення захисником доказування 

у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень. 

3. Предмет доказування у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх – 

це сукупність обставин, передбачених ч. 1 ст. 91 та ч. 1 ст. 485 КПК України, 

обов’язок доказування яких покладається на слідчого, прокурора з метою 

забезпечення здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового 

розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень щодо неповнолітніх. 

4. Межі доказування у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх – це 

необхідна сукупність доказів, отриманих у порядку, передбаченому КПК України, 

на підставі яких сторони кримінального провадження встановлюють обставини, 

передбачені ч. 1 ст. 91 та ч. 1 ст. 485 КПК України, з метою забезпечення здійснення 

всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та судового 

розгляду кримінальних проваджень щодо неповнолітніх. 

5. Основними проблемними питаннями участі захисника як суб’єкта 

доказування у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх під час проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих 

(розшукових) дій є: порушення права захисника на конфіденційне побачення 

з неповнолітнім до першого допиту; незалучення слідчими, прокурорами захисників, 

законних представників неповнолітніх під час проведення допиту, одночасного 

допиту двох чи більше вже допитаних осіб; допит слідчими, прокурорами 



 16 

неповнолітніх осіб, які вчинили протиправне діяння до досягнення віку кримінальної 

відповідальності, як свідків, підозрюваних; недосконалість положень КПК України 

щодо порядку проведення допиту, обшуку, одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб за участю неповнолітнього; непроведення судово-медичних, 

психологічних, психіатричних, комплексних психолого-психіатричних експертиз під 

час досудового розслідування; бездіяльність та низький професіоналізм слідчих, 

прокурорів, захисників неповнолітніх; відсутність у кримінальному процесуальному 

законодавстві порядку ознайомлення прокурором захисника як ініціатора проведення 

негласної слідчої (розшукового) дії з отриманими результатами; наявність у КПК 

України заборони щодо виготовлення копій протоколів про проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій та додатків до них. 

6. Основними проблемними питаннями участі захисника як суб’єкта 

доказування у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх під час проведення інших процесуальних дій є: відсутність у КПК 

України процесуальної форми витребування та отримання від органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, 

службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків ревізій, 

актів перевірок захисником; недосконалість процесуальної форми отримання 

доказів захисником шляхом подання адвокатського запиту; невизнання судами 

копій документів, поданих захисником, доказами у кримінальному провадженні; 

недосконалість процесуальної форми отримання доказів захисником шляхом 

проведення опитування учасників кримінального провадження та інших осіб, за їх 

згодою; недотримання захисниками положень ч. 2 ст. 160 КПК України при поданні 

клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів; тривалість процедури 

розгляду клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять 

охоронювану законом таємницю; відсутність в чинному законодавстві України 

порядку зберігання речових доказів захисником. 

7. Для підвищення ефективності діяльності захисника як суб’єкта доказування 

у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо неповнолітніх, 

пропонується: 1) внести зміни до ч. 1 ст. 20; ч. 1 ст. 92; ч. 4 ст. 163; ч. 2 ст. 226; 

п. 5 ч. 2 ст. 291; п. 4 ч. 1 ст. 485; ч. 1 ст. 486; ч. 3 ст. 488; ч. 1 ст. 490 КПК України та 

доповнити КПК України п. 3 ч. 1 ст. 50; абз. 2 ч. 3 ст. 93; абз. 2 ч. 3 ст. 99; абз. 2 ч. 2 

ст. 166; абз. 2 ч. 1 ст. 236; ч. 2, 3 ст. 485; ч. 2 ст. 487; ч. 2, 3 ст. 490; п. 10 ч. 2 ст. 248; 

п. 6 ч. 4 ст. 248, а також виключити з КПК України ч. 3 ст. 254; 2) внести зміни до 

п. 6.2 Наказу МВС «Про затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів 

кримінальної міліції у справах дітей»; 3) внести зміни до ст. 39 Закону України 

«Основи законодавства України про охорону здоров’я» та ін. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Лань О. Ю. Захисник як суб’єкт доказування у досудовому розслідуванні 

кримінальних проваджень щодо неповнолітніх. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка. Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2016. 

У дисертаційному дослідженні розглядаються теоретичні, правові та 

праксеологічні засади діяльності захисника як суб’єкта доказування у досудовому 

розслідуванні кримінальних проваджень щодо неповнолітніх. На підставі 

проведеного аналізу наукових джерел, положень чинного кримінального 

процесуального законодавства, а також опитування практичних працівників, 

досліджено поняття та зміст доказування у досудовому розслідуванні. Визначено 

поняття процесуального статусу захисника як суб’єкта доказування у досудовому 

розслідуванні. 

За результатами аналізу наукової літератури, автором визначено поняття 

предмету доказування у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх, а також 

сформульовано визначення меж доказування у кримінальних провадженнях щодо 

неповнолітніх. 

Встановлено основні проблемні питання участі захисника як суб’єкта 

доказування у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх під час проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих 

(розшукових) дій, а також інших процесуальних дій, та запропоновано шляхи  їх 

вирішення.  
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кримінальне провадження. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Лань А. Ю. Защитник как субъект доказывания в досудебном 

расследовании уголовных производств в отношении несовершеннолетних. – 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная 

экспертиза; оперативно-розыскная деятельность. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко. Министерство образования и науки Украины. 

– Киев, 2016. 

Диссертация состоит из вступления, трех разделов, содержащих шесть 

подразделов, выводов, списка литературы и приложений. Во вступлении 

обосновывается актуальность темы исследования, ее связь с научными 

программами, планами, темами, определяется объект, предмет, цели и задачи 

диссертационного исследования, эмпирическая база, методологическая основа, 

сформулирована научная новизна. Указана практическая значимость и апробация 

полученных результатов. 

В диссертационном исследовании рассматриваются теоретические, правовые 

и праксеологические основы деятельности защитника как субъекта доказывания в 

досудебном расследовании уголовных производств в отношении 

несовершеннолетних. На основании проведенного анализа научных источников, 

положений действующего уголовного процессуального законодательства, а также 

опроса практических работников, исследовано понятие и содержание доказывания в 

досудебном расследовании. Определено, что процессуальный статус защитника как 

субъекта доказывания в досудебном расследовании – это система закрепленных в 

уголовном процессуальном законодательстве прав, обязанностей и ответственности 

защитника за нарушение норм законодательства Украины, обеспечивающая 

осуществление защитником доказывания в досудебном расследовании уголовных 

производств. 

На основании анализа научных источников, автором определено понятие 

предмета доказывания в уголовных производствах в отношении 

несовершеннолетних, под которым следует понимать совокупность обстоятельств, 

предусмотренных ч. 1 ст. 91 и ч. 1 ст. 485 УПК Украины, обязанность доказывания 

которых возлагается на следователя, прокурора с целью обеспечения всестороннего, 

полного и непредвзятого досудебного расследования и судебного рассмотрения 

уголовных производств в отношении несовершеннолетних.  

Отмечается, что пределы доказывания в уголовных производствах в отношении 

несовершеннолетних – это необходимая совокупность доказательств, полученных в 

порядке, предусмотренном УПК Украины, на основании которых стороны 

уголовного производства устанавливают обстоятельства, предусмотренные ч. 1 ст. 91 

и ч. 1 ст. 485 УПК Украины, с целью обеспечения всестороннего, полного и 
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непредвзятого досудебного расследования и судебного рассмотрения уголовных 

производств в отношении несовершеннолетних. 

Установлены основные проблемные вопросы участия защитника как субъекта 

доказывания в досудебном расследовании уголовных производств в отношении 

несовершеннолетних во время проведения следственных (розыскных) и негласных 

следственных (розыскных) действий и предложены пути их решения. Рассмотрены 

проблемные вопросы получения доказательств защитником в досудебном 

расследовании уголовных производств в отношении несовершеннолетних путем 

проведения других процессуальных действий (направление адвокатских запросов, 

получение от участников уголовного производства и других лиц, с их согласия, 

объяснений; временного доступа к вещам и документам), а также определено пути их 

решения. 

Ключевые слова: защитник, доказывание, досудебное расследование, 

несовершеннолетние, уголовное производство. 
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The research deals with theoretical, legal and praxeological foundations of defender 

as a subject of proof in the pre-trial investigation of the criminal proceedings for minors. 

On the basis of analysis of scientific sources, the current provisions of the criminal 

procedure law and surveys practical workers explored the concept and content of proof in 

the pre-trial investigation. Defines the concept of procedural status of defender as a subject 

of proof in the pre-trial investigation. 

By results of analysis of scientific literatures, the author gives a definition of subject 

of proof in criminal proceedings for minors, and formulated definition of limits of proof in 

criminal proceedings for minors. 

Established the main problem question participation of defender as a subject of 

proof in the pre-trial investigation of the criminal proceedings for minors during the 

investigative (search) and covert investigative (search) actions, and also other proceedings 

actions, and prompted ways of their decision. 

Keywords: defender, proof, pre-trial investigation, minors, criminal proceedings. 


