
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
 

 

 

 

 

 

ВИНОКУРОВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ 

 

 

 

 

УДК 343.125:342.72/.73](477)(043.3) 

 

 

 

 

ЗАХИСТ ПРАВ ПІДОЗРЮВАНОГО ПРИ ЗАТРИМАННІ  

ТА ЗАСТОСУВАННІ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ  

У ВИГЛЯДІ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ 

 

 

 

 

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2018 



 

 

Дисертацією є рукопис 

 

Робота виконана на кафедрі правосуддя юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Міністерства 

освіти і науки України 

 

 

 

Науковий керівник:   доктор юридичних наук, професор  

                                        Кучинська Оксана Петрівна,  

                                        Київський національний університет  

                                       імені Тараса Шевченка,  

                                        професор кафедри правосуддя  

 

  

Офіційні опоненти:      доктор юридичних наук, професор, 

  заслужений діяч науки і техніки України 

     Удалова Лариса Давидівна, 

             Національна академія внутрішніх справ, 

       директор Інституту післядипломної освіти 

 

       кандидат юридичних наук  

       Циганюк Юлія Володимирівна, 

      Хмельницький інститут  

       Міжрегіональної Академії  

  управління персоналом, 

      доцент кафедри комерційного та трудового права 

 

 

 

 

Захист відбудеться 31 січня 2019 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої 

вченої ради Д 26.001.05 у Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 253. 

 

З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці імені  

М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 58, зал № 12. 

 

Автореферат розіслано «28» грудня 2018 року.  

 

 

Вчений секретар  

спеціалізованої вченої ради                                                             Н.П. Сиза 



1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ  

 

Актуальність теми. Втілюючи конституційні норми щодо пріоритетності 

особистості, її прав і свобод, законодавець у ст. 2 КПК України як завдання 

кримінального провадження закріпив, по-перше, захист особи, суспільства та 

держави від кримінальних правопорушень, а по-друге, захист особи від 

незаконного та необґрунтованого обвинувачення, засудження та 

необґрунтованого процесуального примусу, обмеження її прав і свобод. 

Кримінальна процесуальна діяльність, що складає сутність одного із 

завдань кримінального провадження, за своїм змістом є багатоплановою, 

оскільки її призначенням є не тільки захист прав особи від  необґрунтованого 

притягнення її до кримінальної відповідальності та недопущення 

безпідставного обвинувачення й засудження, але й захист від неправомірного 

обмеження прав учасників кримінального процесу під час застосування заходів 

кримінального процесуального примусу. 

Найчастіше зазначені правообмеження допускаються на стадії досудового 

розслідування, коли стороною обвинувачення активно здійснюються всі 

можливі заходи зі збирання доказів винуватості особи, а особливо – під час 

застосування  кримінального процесуального примусу у вигляді затримання та 

тримання під вартою. 

Важлива роль у процесі захисту від порушення прав особи при затриманні 

та триманні під вартою належить захиснику, діяльність якого під час 

застосування заходів процесуального примусу, нерозривно пов'язана з його 

участю у кримінальному провадженні в цілому, але відбувається із певними 

особливостями, зумовленими її предметом та метою. 

Право підозрюваного на захист, а також права й обов’язки самого 

захисника мають значення не тільки для правосуддя взагалом, але й виконують 

низку інших завдань: змушують усіх учасників процесу бути більш 

відповідальними, діяльними та юридичного грамотними, що сприяє зміцненню 

законності, слугує меті побудови правової держави. 

Проблемні питання діяльності адвокатів ще у кінці ХІХ – початку ХХ ст. 

досліджувались такими видатними правознавцями, як: А.Ф. Коні, 

І.Я. Фойницький тощо. Пізніше окремі питання, пов’язані із забезпеченням 

права на захист у кримінальному процесі, досліджувались у працях багатьох 

науковців та практиків, зокрема: А.М. Бірюкової, А.В. Біцай,  

Т.В. Варфоломеєвої, Т.Б. Вільчик, В.Г. Гончаренка, Ю.М. Грошевого, 

Я.П. Зейкана, Л.М. Лобойка, В.Т. Маляренка, М.М. Михеєнка, В.Т. Нора, 

М.М. Погорецького, В.О. Попелюшка, О.Г. Яновської та інших. Різні проблемні 

питання застосування заходів кримінального процесуального примусу, 

пов’язаних з обмеженням свободи особи,  в тому числі,  затримання та 

тримання під вартою, досліджувались у працях Ю.П. Аленіна, Л.П. Бартащук, 

В. І. Галагана, Н.В. Глинської, І.В. Гловюк, Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної, 

О.Ю. Костюченко, О.П. Кучинської, Д.Є. Лук’янчикова, А.М. Мельник,  

В.Т. Нора, М. А. Погорецького, Д.Б. Сергєєвої, Л. Д. Удалової, В.І. Фаринника, 

Ю.В. Циганюк, В.П. Шибіко, О.Г. Шило, М.Є. Шумила та інших.  

Кожен із вище вказаних науковців зробив істотний вклад у дослідження 

проблематики кримінального процесуального затримання та тримання під 



2 

вартою, в тій чи іншій мірі торкаючись певних аспектів та проблем захисту при їх 

застосуванні. Водночас у науці кримінального процесу України до цього часу не 

було самостійного комплексного дисертаційного дослідження проблем діяльності 

захисника саме при застосуванні таких заходів кримінального процесуального 

примусу як затримання та тримання під вартою. Усе це породжує необхідність 

подальших наукових пошуків у цьому напрямку та визначає актуальність теми 

дисертаційного дослідження, що, власне, і зумовило її вибір. 

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

Дисертаційне дослідження узгоджується із Національною стратегією у сфері 

прав людини, затвердженою Указом Президента України від 25 серпня 2015 р. 

№ 501/2015. Робота відповідає Переліку пріоритетних тематичних напрямів 

наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України 07 вересня 2011 р. 

№ 942, планів науково-дослідних робіт юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка за напрямом досліджень 

юридичного факультету «Доктрина права в правовій системі України: 

теоретичні та практичні аспекти» (номер теми 11БФ042-01, державна 

реєстрація 01111u008337), а також кафедри правосуддя юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

визначення сутності кримінальної процесуальної діяльності захисника при 

застосуванні затримання та взяття під варту на стадії досудового розслідування,  

з’ясування змісту та особливостей такої діяльності, формулювання науково 

обґрунтованих, теоретичних, правових та практичних пропозицій щодо  

вдосконалення кримінального процесуального законодавства, спрямованих на 

підвищення ефективності та дієвості механізму захисту прав підозрюваного при 

застосуванні затримання та тримання під вартою. 

Досягнення поставленої мети вимагає розв’язання таких завдань: 

– з'ясувати місце і роль затримання в системі заходів процесуального 

примусу;  

– визначити сутність тримання під вартою як найсуворішого  

запобіжного заходу у кримінальному провадженні України;  

– охарактеретизувати сутність захисту прав підозрюваного при 

застосуванні затримання та тримання під вартою; 

– проаналізувати практику Європейського суду з прав людини з питань 

застосування затримання та тримання під вартою;  

– визначити особливості здійснення захисту прав підозрюваного при 

затриманні;  

– дослідити порядок оскарження захисником дій та рішень, пов'язаних із 

затриманням підозрюваного у кримінальному провадженні України; 

– розкрити специфіку діяльності захисника при обранні підозрюваному 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою; 

– висвітлити особливості захисту під час продовження та зміни, в тому 

числі, скасування, запобіжного заходу у вигляді триманням під вартою; 

– охарактеризувати процесуальні аспекти і проблеми оскарження 

захисником умов тримання підозрюваного під вартою; 
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– сформулювати науково-обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення 

норм чинного кримінального процесуального законодавства і практики його 

застосування. 

Об'єктом дослідження є кримінальні процесуальні правовідносини, що 

виникають у процесі здійснення та реалізації функції захисту прав 

підозрюваного при застосуванні затримання та тримання  під вартою у 

кримінальному провадженні України. 

Предметом дослідження є захист прав підозрюваного при затриманні та 

застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

Методи дослідження обрані з урахуванням обʼєкта і предмета 

дослідження, поставленої у роботі меи та обумовлених нею завдань.  За 

допомогою діалетичного методу розглянуто захист прав підозрюваного при 

затриманні та застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 

як цілісне правове явище, що складається із взаємоповʼязаних елементів; 

історико-правовий метод використовувався при дослідженні закономірностей 

становлення і розвитку інституту захисту при затриманні та взятті під варту; 

системно-структурний метод – для встановлення внутрішньої побудови 

механізму захисту прав підозрюваного при застосуванні затримання і взяття під 

варту; метод функціонального аналізу застосовувався для формування уявлення 

про правову характеристику змісту діяльності захисника при застосуванні 

затримання та тримання під вартою; статистичні та соціологічні методи 

використані з метою збору та узагальнення отриманих результатів і результатів 

вивчення кримінальних проваджень та статистичних даних; формально-

логічний (догматичний) – використовувався при з’ясуванні сутності і 

визначення понять «затримання», «тримання під вартою», «захист» та інших; 

порівняльно-правовий метод використовувався при здійсненні порівняння 

міжнародно-правових, кримінальних процесуальних, а також підзаконних 

правових актів з проблем затримання, тримання під вартою та захисту при їх 

застосуванні; метод правового аналізу використано для визначення 

особливостей процесуального статусу осіб, які мають право брати участь у 

судочинстві в якості захисників, а також при наданні загальної правової 

характеристики кримінального процесуального затримання та тримання під 

вартою. 

Нормативно-правовою основою роботи є положення Конституції України, 

міжнародно-правових актів з питань захисту прав людини, вітчизняне 

кримінальне та кримінальне процесуальне законодавство, зарубіжне 

кримінальне процесуальне законодавство. 

Обґрунтованість і достовірність сформульованих у дисертації наукових 

положень, висновків і рекомендацій визначається і забезпечується емпіричною 

базою дослідження, яку становлять результати вивчення адвокатської та 

судової практики з питань захисту при затриманні та застосуванні тримання під 

вартою (50 кримінальних проваджень); ухвали слідчих суддів (4000 ухвал); 

рішення ЄСПЛ (150 справ); дані, отримані під час опитування 200 адвокатів 

м. Києва та Київської області. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим комплексним дослідженням питань, що відносяться до проблем та 

особливостей діяльності захисника при затриманні та застосуванні запобіжного 
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заходу у вигляді тримання під вартою. Обґрунтовано низку концептуальних та 

важливих для теорії й практики понять, положень і висновків, одержаних 

особисто автором, серед яких найсуттєвішими є такі: 

вперше:  

– сформульовано висновок про те, що захист при затриманні та 

застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є складовою і 

нерозривною частиною діяльності захисника проти висунутої підозри чи 

пред’явленого обвинувачення у конкретному кримінальному провадженні, яка 

має свої специфічні особливості, обумовлені її предметом і метою, що дозволяє 

розглядати її як відносно самостійний напрямок діяльності захисника; 

– викладено наукову позицію про те, що захист від незаконного та 

необґрунтованого затримання складається з двох основних етапів: 1) перший 

етап утворює діяльність захисника під час затримання підозрюваного; 2) другий 

етап пов’язаний з оскарженням захисником дій, рішень або бездіяльності 

уповноважених осіб, пов'язаних із затриманням підозрюваного; 

– обґрунтовано висновок про необхідність закріплення у КПК України 

норми про подання стороною захисту письмових заперечень проти 

застосування запобіжного заходу, в тому числі, у вигляді тримання під вартою, 

у яких викладаються доводи стосовно: незаконності, необґрунтованості і 

невмотивованості клопотання слідчого, прокурора, відсутності підстав для його 

застосування, можливості застосування більш м’якого запобіжного заходу; 

– доведено необхідність закріплення обов’язку слідчого судді вказувати 

в ухвалі про продовження строків тримання під вартою докази на 

підтвердження кожної із встановлених судом обставин, передбачених частиною 

3 ст. 199 КПК України, що сприятиме зменшенню випадків необґрунтованого 

та незаконного продовження строків тримання під вартою; 

– аргументовано твердження про те, що діяльність захисника при 

оскарженні застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 

полягає в оскарженні: а) ухвали слідчого судді про обрання та продовження 

строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою; б) діянь 

уповноважених службових осіб, пов’язаних із порушенням прав ув’язненого, та 

умов тримання під вартою;  

удосконалено: 

– наукові погляди про необхідність надання слідчому судді 

повноважень приймати рішення про допустимість доказів при вирішенні 

питання про застосування запобіжного заходу, в тому числі, у вигляді тримання 

під вартою. Стверджується, що обрання запобіжного заходу у вигляді тримання 

під вартою та його продовження можливе лише на підставі доказів, які 

відповідають критерію допустимості; 

– положення про те, що встановлення незаконності і необґрунтованості 

затримання на момент розгляду клопотання про застосування запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою є підставою для відмови у обрані 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та/або його продовженні; 

– науковий підхід щодо розмежування понять «обрання» та 

«застосування» запобіжного заходу; 

– положення про обов’язкову участь захисника при розгляді клопотання 

про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також 
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необхідність залучення поряд із адвокатом в якості захисника осіб з числа 

близьких родичів підозрюваного, обвинуваченого або будь-якої іншої особи за 

клопотанням підозрюваного, обвинуваченого; 

– положення про необхідність вдосконалення механізму та порядку 

забезпечення конфіденційності зустрічей між захисником та підозрюваним, 

обвинуваченим; 

– нормативно-правову регламентацію кримінального процесуального 

затримання підозрюваного, змісту протоколу затримання, порядку 

повідомлення захисника про здійснення затримання підозрюваного. 

Обґрунтовано необхідність процесуальної регламентації права затриманої 

особи на залучення захисника з моменту фактичного затримання та 

забезпечення права на вільний вибір захисника при затриманні;  

– наукові пропозиції стосовно необхідності внесення змін до ст. 309 

КПК України щодо можливості апеляційного оскарження ухвал слідчих суддів 

про дозвіл на затримання з метою приводу, ухвал слідчих суддів, 

постановлених в порядку ст. 206 КПК України, а також про зміну запобіжного 

заходу або відмову у його зміні; 

– нормативно-правову регламентацію порядку розгляду питання про 

законність затримання особи чи тримання її під вартою, який врегульовано  

ст. 206 КПК України, а також порядку розгляду клопотання про застосування 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та його продовження в 

частині надання підозрюваному достатніх правомочностей для здійснення 

свого захисту;  

набули подальшого розвитку: 

– положення про необхідність здійснення кримінальної процесуальної 

регламентації фактичного затримання підозрюваного та визначення порядку 

його доставлення до органу досудового розслідування;  

– наукові пропозиції про необхідність запровадження у кримінальне 

процесуальне законодавство України системи превентивних та компенсаційних 

засобів юридичного захисту від неналежних умов тримання під вартою, а також 

інституту пенітенціарного судді; 

– положення про необхідність вдосконалення кримінального 

процесуального законодавства в частині відшкодування (компенсації)  

матеріальної та моральної шкоди, завданих незаконним застосуванням заходів 

кримінального процесуального примусу; 

– наукові позиції стосовно необхідності запровадження у КПК України 

інституту касаційного оскарження ухвал слідчого судді, суду про обрання та 

продовження строків тримання під вартою.  

 Практичне значення одержаних результатів. Викладені в дисертації 

положення, висновки й пропозиції використані: 

– у нормотворчій діяльності – для вдосконалення норм чинного КПК 

України, інших правових актів, які регламентують порядок кримінального 

процесуального затримання (акт про впровадження результатів дисертаційного 

дослідження у законотворчу діяльність Верховної Ради України № 1190-14/3 

від 20 вересня 2018 р.); 

– у практичній діяльності – пропозиції й рекомендації, викладені в 

дисертації, впроваджені в практичну діяльність Адвокатського об’єднання 
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«Меджістерс» та Правової групи «Побережнюк і партнери» (акт впровадження 

результатів дисертаційного дослідження у практичну діяльність АО 

«Меджістерс» від 25 вересня 2018 р.;  акт впровадження результатів 

дисертаційного дослідження у практичну діяльність Правової групи 

«Побережнюк і партнери» від 27 вересня 2018 р.); 

– у навчальному та науково-дослідному процесі – при викладанні 

навчальних дисциплін «Кримінальний процес України», «Актуальні проблеми 

кримінального процесу України», «Порівняльний кримінальний процес», 

«Актуальні питання захисту адвокатом інтересів учасників кримінального 

провадження» та при підготовці підручників, навчальних і довідкових 

посібників, методичних матеріалів (акт впровадження результатів 

дисертаційного дослідження у навчальний та науково-дослідний процеси 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка від 24 травня 2018 р.; акт впровадження результатів дисертаційного 

дослідження у навчальний і науково-дослідний процеси Академії адвокатури 

України від 31 травня 2018 р.; акт впровадження результатів дисертаційного 

дослідження до освітнього процесу Донецького юридичного інституту 

Міністерства внутрішніх справ України від 21 червня 2018 р.; акт 

впровадження результатів дисертаційного дослідження у науково-дослідну 

діяльність Донецького юридичного інституту Міністерства внутрішніх справ 

України № 9 від 21 червня 2018 р.). 

Апробація результатів дисертації.  Основні ідеї дисертації доповідалися й 

обговорювалися: на засіданнях кафедри правосуддя юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, у виступах на 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, зокрема: 

«Актуальні проблеми кримінального права та процесу» (м. Кривий Ріг, 12 червня 

2015 р.); «Криміналістичні та кримінально-процесуальні засоби оптимізації 

досудового розслідування» (м. Одеса, 02 квітня 2016 р.); «Правові та інституційні 

механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції» 

(м. Одеса, 20 травня 2016 р.); «Особливості нормотворчих процесів в умовах 

адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу» (м. Херсон, 3-4 

червня 2016 р.); «Політико-правові реформи та становлення громадянського 

суспільства в Україні» (м. Херсон, 7-8 жовтня 2016 р.); «Верховенство права та 

правова держава» (м. Ужгород, 21-22 жовтня 2016 р.); «Пріоритетні завдання та 

стратегії розвитку  юриспруденції у світовій науці» (м. Сладковічево, Словацька 

Республіка, 28-29 жовтня 2016 р.); «Адвокатура: минуле та сучасність» (м. Одеса, 

12 листопада 2016 р.);  «Теоретичні і практичні проблеми досудового 

розслідування в кримінальному процесі України» (м. Київ, 16 грудня 2016 р.); 

«Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального 

законодавства» (до 70-річчя д.ю.н., професора Аленіна Юрія Павловича, м. Одеса, 

21 квітня 2017 р.); «Правова реформа та забезпечення демократизаційних процесів 

і національної безпеки в Україні» (м. Одеса, 8-9 вересня 2017 р.) та Актуальні 

питання реформування процесуального законодавства в Україні (м. Київ, 

01 грудня 2017  р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дослідження, що 

сформульовані в дисертації, відображено у 19 наукових публікаціях, з них: 6 – у 

фахових виданнях України, 1 – у фаховому міжнародному виданні  (Республіка 
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Молдова),  12 – у збірниках тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських 

наукових і науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації визначається метою, задачами та предметом 

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

собі десять підрозділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. 

Загальний обсяг дисертації – 257 сторінок, із них основний текст викладено на 

201 сторінці, спискок використаних джерел (379 найменувань) становить 36 

сторінок та додатки на 20 сторінках.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обгрунтовано актуальність обраної теми, охарактеризовано стан 

її наукової розробки; визначно мету, завдання, об’єкт, предмет та методи 

дисертаційного дослідження; сформульовано наукову новизну, теоретичні та 

практичні результати, що були отримані дисертантом, а також зазначено про 

ступінь апробації результатів дослідження, наявність публікацій за темою 

дисертації та розкрито її структуру. 

Розділ 1 «Загальна характеристика захисту при затриманні та 

застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою» 

складається з чотирьох підрозділів та присвячений дослідженню сутності і 

правової природи кримінального процесуального затримання та тримання під 

вартою, визначенню їх місця та ролі у системі заходів кримінального 

процесуального примусу. Розкрито сутність захисту прав підозрюваного при 

застосуванні затримання та тримання під вартою, досліджено практику 

Європейського суду з прав людини з питань захисту при застосуванні 

затримання та тримання під вартою. 

У підрозділі 1.1 «Місце і роль затримання в системі заходів кримінального 

процесуального примусу» вказано, що кримінальне процесуальне затримання, 

враховуючи високий ступінь обмеження прав підозрюваного, займає особливе 

місце та відіграє важливу роль в системі заходів кримінального процесуального 

примусу, і виражається у короткочасному позбавленні свободи особи, 

підозрюваної у вчиненні злочину, за яке може бути призначене покарання у 

вигляді позбавлення волі, з метою з’ясування її причетності до вчиненого 

кримінального правопорушення та припинення її злочинної діяльності, 

запобігання втечі чи переховування від органу досудового розслідування, 

прокуратури та суду, приховування, пошкодження або знищення нею доказів. 

Запропоновано усунути неоднозначне тлумачення кримінального 

процесуального затримання, нормативно закріпивший його виключно як 

самостійний захід кримінального процесуального примусу та визначити його 

мету. 

У підрозділі 1.2 «Тримання під вартою як найсуворіший запобіжний захід у 

кримінальному провадженні України» констатовано, що тримання під вартою є 

винятковим запобіжним заходом, який застосовується до підозрюваних, 

вказаних у ч. 2 ст. 183 КПК України, за наявності обґрунтованої підозри у 

вчиненні ними злочину, ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і  за 

умови, що прокурор доведе, що жоден із більш м’яких запобіжних заходів не 

зможе запобігти цим ризикам. 
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Зазначено, що умовами застосування запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою є: 1) відомості про кримінальне правопорушення та про 

підозрювану у його вчиненні особу внесені до ЄРДР;  2)  наявність письмового 

повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, за який у відповідності до 

ст. 183 КПК України може бути застосований запобіжний захід у вигляді 

тримання під вартою; 3) запобіжний захід не може бути більш суворим, ніж 

ступінь кримінального покарання, яка загрожує підозрюваному у випадку 

доведеності його вини у вчиненні певного кримінального правопорушення;  

4) застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 

допускається лише на підставі ухвали слідчого судді (суду). 

Резюмовано, що нормативне розмежування понять «обрання» та 

«застосування» запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у 

кримінальному провадженні України є необхідним, оскільки, з однієї сторони, 

підвищить значимість процедури саме обрання запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою, що застосовується лише за ухвалою слідчого судді, суду; 

а з іншої, виокремить процесуальну діяльність уповноважених службових осіб 

щодо застосування тримання під вартою від повноважень слідчого судді, суду в 

цьому напрямі. 

У підрозділі 1.3 «Сутність захисту прав підозрюваного при застосуванні 

затримання та тримання під вартою» зазначено, що захист при затриманні та 

застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є складовою і 

нерозривною частиною діяльності захисника проти висунутої підозри чи 

пред’явленого обвинувачення у конкретному кримінальному провадженні, яка 

має свої специфічні особливості, обумовлені її предметом та метою, що 

дозволяє розглядати його як відносно самостійний напрямок діяльності 

захисника. 

Констатовано, що предметом захисту при затриманні, обранні та 

застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є діяльність 

захисника, спрямована на спростування законності, обгрунтованості та 

вмотивованості застосування затримання та тримання під вартою. 

Суб’єктами захисту при затриманні, обранні та застосуванні запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою, поряд із затриманою особою, є також 

залучений у встановленому законом порядку професійний захисник-адвокат. 

Вказано, що залучення у кримінальне провадження поряд із адвокатом, осіб з 

числа близьких родичів чи інших осіб, яким довіряє підозрюваний, сприятиме 

встановленню довірливих стосунків між підозрюваним та професійним 

захисником. 

Метою цього виду захисту є недопущення незаконного та 

необгрунтованого застосування кримінального процесуального примусу до 

підозрюваного при затриманні, обранні та застосуванні запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою. 

У підрозділі 1.4 «Практика Європейського суду з прав людини з питань 

застосування затримання та тримання під вартою» досліджено окремі  

рішення Європейського суду з прав людини з питань затримання та тримання 

під вартою, якими закріплені важливі європейські стандарти захисту при їх 

застосуванні. 

Відзначено, що з метою забезпечення належного застосування цих 
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стандартів у практичній діяльності правоохоронних органів, слідчих суддів та 

судів при затриманні, обранні та застосуванні запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою необхідно внести зміни до КПК України, відповідно до 

яких при вирішенні питання про обрання та продовження строку дії 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою врахування практики ЄСПЛ 

є обов’язковим. 

Розділ 2 «Особливості діяльності захисника при затриманні особи у 

кримінальному провадженні України» складається із трьох підрозділів та 

присвячений дослідженню змісту та особливостей діяльності захисника при 

затриманні, а також при оскарженні захисником дій та рішень, пов'язаних із 

затриманням підозрюваного. 

У підрозділі 2.1 «Здійснення захисту прав підозрюваного при затриманні 

без ухвали слідчого судді» вказано, що до повноважень адвоката-захисника, які 

він може використовувати в ході захисту затриманої особи, належать: 1) мати з 

підозрюваним конфіденційне побачення; 2) збирати відомості про факти, що 

можуть бути використані як докази, необхідні для здійснення захисту 

затриманої особи; 3)  брати участь у допиті підозрюваного та інших слідчих, 

процесуальних діях, які здійснюються за участю затриманої особи; 

4) ознайомлюватися з протоколом затримання, протоколами слідчих дій, які 

проводились відносно підозрюваного; 5) подавати заяви, клопотання та 

відводи; 6) подавати скарги на дії та бездіяльність та рішення уповноваженої 

службової особи, яка здійснила затримання, слідчого та прокурора; 

7) використовувати інші, не заборонені чинним законодавством засоби і 

способи захисту прав затриманої особи. 

Запропоновано внести зміни до КПК України в частині підвищення 

гарантій дотримання конфіденційності зустрічей захисника із затриманою 

особою, вільного вибору захисника затриманим, моменту складення та змісту 

протоколу затримання підозрюваного, раннього залучення захисника при 

затриманні. 

У підрозділі 2.2 «Захист прав підозрюваного  при затриманні за ухвалою 

слідчого судді» відмічено, що, здійснюючи захист прав підозрюваного при 

затриманні за ухвалою слідчого судді, захиснику необхідно враховувати 

положення статей 187-191 КПК України, які визначають підстави, порядок 

розгляду клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу та виконання 

ухвали слідчого судді про затримання підозрюваного. 

Запропоновано доповнити частину першу ст. 191 КПК України 

положенням про те, що особа, відповідальна за перебування затриманих, 

зобов’язана негайно звільнити затриманого у випадку, якщо протягом тридцяти 

шести годин з моменту затримання підозрюваного не буде доставлено до 

слідчого судді, який виніс ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу, 

про що повідомити слідчого та прокурора; а також доповнити статтю 309 КПК 

України окремим пунктом, відповідно до якого під час досудового 

розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого 

судді про дозвіл на затримання з метою приводу. 

У підрозділі 2.3 «Оскарження захисником дій та рішень, пов'язаних із 

затриманням підозрюваного у кримінальному провадженні України» вказано, 

що, закріпивши у п. 6 ч. 3 ст. 42 КПК України право підозрюваного вимагати 
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перевірки обґрунтованості свого затримання, український законодавець не 

регламентував процесуальні порядок і форму практичної реалізації цього права, 

що є істотною прогалиною чинного кримінального процесуального закону (в 

порівнянні, зокрема, з КПК України 1960 року). 

Відзначено, що на сьогодні існують такі форми реалізації права затриманої 

особи на перевірку законності затримання: а) звернення до прокурора із 

клопотанням (заявою) про перевірку законності затримання в порядку нагляду 

за додержанням законів під час проведення досудового розслідування (ч. 2 ст. 

36 КПК); б) звернення зі скаргою на незаконне затримання під час підготовчого 

провадження у суді (ч. 2 ст. 303 КПК); в) звернення до слідчого судді із 

клопотанням (заявою) про визнання затримання необгрунтованими та 

звільнення підозрюваного (ст. 206 КПК). Зазначено, що остання форма 

оскарження, попри всю свою процесуальну недосконалість, є найбільш 

ефективною. 

Відмічено, що предметом скарги захисника при оскарженні незаконного і 

необгрунтованого затримання є дії та рішення уповноваженої службової особи, 

що здійснила затримання, або слідчого, пов’язані із затриманням 

підозрюваного, а підставою для подання такої скарги – порушення прав 

затриманої особи. Крім того обґрунтовано положення про необхідність 

апеляційного оскарження ухвал слідчих суддів, постановлених в порядку 

ст. 206 КПК України. 

Розділ 3 «Особливості діяльності захисника при застосуванні 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою» складається із трьох 

підрозділів та присвячений дослідженню змісту та особливостей діяльності 

захисника при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, його 

продовженні та зміні, в тому числі скасуванні, а також діяльності захисника при 

оскарженні застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

У підрозділі 3.1 «Зміст діяльності захисника при обранні запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою» виокремлено п’ять основних аспектів 

діяльності адвоката при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою, а саме: 1) конфіденційне побачення і 

встановлення психологічного контакту з підозрюваним; 2) збирання доказів, які 

спростовують підозру та можуть сприяти відмові в задоволенні клопотання про 

обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою; 3) отримання 

клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою, та роз’яснення підозрюваному процедури його розгляду 

та наслідків застосування; 4) безпосередня участь під час розгляду слідчим 

суддею клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання 

під вартою; 5) оскарження ухвали слідчого судді про застосування запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою. 

Запропоновано внести зміни до КПК України, якими закріпити положення 

про те, що копія клопотання та матеріали, якими обґрунтовується необхідність 

застосування запобіжного заходу, надається підозрюваному, обвинуваченому та 

їх захиснику не пізніше, ніж за двадцять чотири години до початку розгляду 

клопотання в суді; наділити підозрюваного правом  знайомитись з матеріалами, 

якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжих заходів; 

запровадити та нормативно закріпити право підозрюваного та його захисника 
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подавати письмові заперечення проти клопотання слідчого, прокурора про 

застосування запобіжних заходів, врегулювати процедуру їх розгляду. Також 

обґрунтовано необхідність наділення слідчого суддю повноваженнями щодо 

визнання недопустимими доказів при розгляді клопотання про обрання 

запобіжного заходу. 

У підрозділі 3.2 «Діяльність захисника при продовженні та зміні 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою» здійснено аналіз 

нормативно-правового регулювання та стану правозастосовчої практики 

продовження строків тримання під вартою. З метою недопущення 

необгрунтованого та безпідставного продовження строків тримання під вартою 

запропоновано доповнити ст. 199 КПК України окремою частиною, відповідно 

до якої зобов’язати слідчого суддю, суд в ухвалі про продовження строку 

тримання під вартою зазначати докази на підтвердження кожної зі 

встановлених слідчим суддею, судом обставин, передбачених частиною 3 статті 

199 КПК України.  

Відзначено, що, здійснюючи захист підозрюваного, стосовно якого 

стороною обвинувачення подано клопотання про зміну запобіжного заходу на 

більш суворий у вигляді тримання під вартою, захиснику необхідно детально 

вивчати клопотання слідчого, прокурора на доказове підтвердження обставин, 

зазначених у ч. 2 ст. 200 КПК України, а також на відповідність клопотання 

вимогами ч. 4 ст. 200 КПК України, яка визначає перелік матеріалів, які 

додаються до клопотання. 

Обгрунтовано положення про необхідність вдосконалення кримінального 

процесуального законодавства про відшкодування шкоди, завданої незаконним 

застосуванням заходів кримінального процесуального примусу шляхом 

внесення змін до ст. 130-1 КПК України, а також запровадження можливості 

апеляційного оскарження ухвали слідчого судді про зміну запобіжного заходу 

або відмову в його зміні. 

У підрозділі 3.3 «Діяльність захисника при оскарженні застосування 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою» вказано, що діяльність 

захисника при оскарженні застосування запобіжного заходу у вигляді тримання 

під вартою полягає в оскарженні а) ухвали слідчого судді про обрання та 

продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою; 

б) діянь уповноважених службових осіб, пов’язаних із порушенням прав 

ув’язненого, та умов тримання під вартою. 

Враховуючи відсутність ефективних засобів правового захисту від 

неналежних умов тримання під вартою, обгрунтовано необхідність  

впровадження у кримінальне процесуальне законодавство України  

превентивних та компенсаційних засобів юридичного захисту від неналежних 

умов тримання під вартою, в тому числі, запровадженні інституту 

пенітенціарного судді. Стверджується про необхідність запровадження  

інституту касаційного оскарження ухвал слідчих суддів про застосування та 

продовження строку тримання під вартою.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації вирішено наукове завдання щодо розкриття змісту і сутності  

захисту прав підозрюваного при затриманні та застосуванні запобіжного заходу 

у вигляді тримання під вартою, сформульовано висновки, пропозиції й 

рекомендації, що відповідають вимогами наукової новизни, та спрямовані на 

удосконалення механізму захисту при затриманні та застосуванні запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою, зокрема:  

1. Визначено, що кримінальне процесуальне затримання, враховуючи 

високий ступінь правообмежень прав підозрюваного, займає особливе місце і 

відіграє важливу роль в системі заходів кримінального процесуального 

примусу, і виражається у короткочасному позбавленні свободи особи, 

підозрюваної у вчиненні злочину, за яке може бути призначене покарання у 

вигляді позбавлення волі, з метою з’ясування її причетності до вчиненого 

кримінального правопорушення та припинення її злочинної діяльності, 

запобігання втечі чи переховування від органу досудового розслідування, 

прокуратури та суду, приховування, пошкодження або знищення нею доказів. 

Затримання підозрюваного є самостійним заходом кримінального 

процесуального примусу, який застосовується в порядку та з підстав,  

визначених КПК України, з метою з’ясування причетності затриманої особи до 

вчиненого кримінального правопорушення та припинення її злочинної 

діяльності, запобігання втечі чи переховування від органу досудового 

розслідування, прокуратури та суду, приховування, пошкодження або 

знищення нею доказів. З метою забезпечення реалізації права підозрюваного на 

ефективний та дієвий захист його прав при затриманні необхідно усунути 

правозастосовчу плутанину у визначенні кримінального процесуального 

затримання, нормативно закріпивши його як самостійний захід кримінального 

процесуального примусу, та визначити його мету. 

2. Аргументовано, що тримання під вартою є винятковим запобіжним 

заходом, який застосовується до підозрюваних, вказаних у ч. 2 ст. 183 КПК 

України, за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ними злочину, ризиків, 

передбачених ст. 177 КПК України, і  за умови, що прокурор доведе, що жоден 

із більш м’яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, вказаним у 

ст. 177 КПК України. 

Розглядаючи сутність тримання під вартою, як виняткового запобіжного 

заходу, приходимо до висновку, що подальші наукові розробки в цьому 

напрямку необхідно спрямувати на удосконалення нормативного визначення 

поняття тримання під вартою. Крім того, необхідним є нормативне закріплення 

і розмежування понять «обрання» та «застосування» запобіжного заходу, що  з 

однієї сторони, підвищить значимість процедури саме обрання запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою, що застосовується лише за ухвалою 

слідчого судді, суду; а з іншої – виокремить процесуальну діяльність 

уповноважених службових осіб щодо застосування тримання під вартою від 

повноважень слідчого судді, суду в цьому напрямі. 

3. Констатовано, що захист при затриманні та застосуванні запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою є складовою і нерозривною частиною 

діяльності захисника проти висунутої підозри чи пред’явленого обвинувачення 
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у конкретному кримінальному провадженні, яка має свої специфічні 

особливості, обумовлені її предметом, що дозволяє її виокремлювати, та в 

певній мірі розглядати її як відносно самостійний напрямок діяльності 

захисника.  

Предметом захисту при затриманні та застосуванні запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою є діяльність захисника, спрямована на 

спростування законності та обґрунтованості застосування затримання та 

тримання під вартою. Суб’єктами здійснення такого виду захисту, поряд із 

затриманою особою та підозрюваним, є також залучений у встановленому 

законом порядку професійний захисник-адвокат. Метою такого виду захисту є 

недопущення необґрунтованого та незаконного процесуального примусу до 

підозрюваного при затриманні та застосуванні запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою. 

4. Визначено, що за своїм правовим характером і наслідками рішення 

ЄСПЛ сприяють ефективному відновленню порушеного права. У зв’язку із цим 

їх реальне втілення в практичну площину забезпечує дотримання засади 

верховенства права і законності в кримінальному провадженні, що є запорукою 

ефективності досягнення його завдань і мети. З метою забезпечення 

практичного застосування зазначених положень у практичній діяльності 

правоохоронних органів, слідчих суддів та судів при затриманні, обранні та 

застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою запропоновано 

внести зміни до КПК України, відповідно до яких при вирішенні питання про 

обрання та продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою врахування практики ЄСПЛ є обов’язковим. 

5. Аргументовано, що участь захисника при застосуванні затримання – 

складова, нерозривна частина діяльності захисника в цілому по конкретному 

провадженню. Разом з цим захист при затриманні утворює специфічну і 

відносно самостійну захисну діяльність у кримінальному судочинстві, 

безпосереднім предметом якої виступає захист від порушення конституційних 

та інших прав  затриманого, а її метою – недопущення порушення  цих прав та 

сприяння законному та обґрунтованому застосуванню затримання. 

Особливості здійснення захисту прав підозрюваного при затриманні 

охарактеризовано через повноваження адвоката-захисника, які він може 

використовувати в ході захисту затриманої особи, до яких належать: 1) мати з 

підозрюваним конфіденційне побачення; 2) збирати відомості про факти, що 

можуть бути використані як докази, необхідні для здійснення захисту 

затриманої особи; 3)  брати участь у допиті підозрюваного та інших слідчих, 

процесуальних діях, які здійснюються за участю затриманої особи; 

4) ознайомлюватися з протоколом затримання, протоколами слідчих дій, які 

проводились відносно підозрюваного; 5) подавати заяви, клопотання та 

відводи; 6) подавати скарги на дії чи бездіяльність та рішення уповноваженої 

службової особи, яка здійснила затримання, слідчого та прокурора; 

7) використовувати інші, не заборонені чинним законодавством засоби і 

способи захисту прав затриманої особи.  

Захист від незаконного та необґрунтованого затримання, складається з 

двох основних етапів: 1) перший етап утворює діяльність захисника під час 

затримання підозрюваного; 2) другий етап пов’язаний з оскарженням 
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захисником дій, рішень або бездіяльності уповноважених осіб, пов'язаних із 

затриманням. 

6. Встановлено, що перевірка законності затримання може відбуватися у 

таких формах: а) звернення до прокурора із клопотанням (заявою) про 

перевірку законності затримання в порядку нагляду за додержанням законів під 

час проведення досудового розслідування (ч. 2 ст. 36 КПК); б) звернення зі 

скаргою на незаконне затримання під час підготовчого провадження у суді (ч. 2 

ст. 303 КПК); в) звернення до слідчого судді із клопотанням (заявою) про 

визнання затримання необґрунтованим та звільнення підозрюваного 

(ст. 206 КПК). Зазначено, що остання форма оскарження, попри всю свою 

процесуальну недосконалість, є найбільш ефективною. 

Відмічено, що предметом скарги захисника при оскарженні незаконного і 

необґрунтованого затримання є дії та рішення уповноваженої службової особи, 

що здійснила затримання, або слідчого, пов’язані із затриманням 

підозрюваного, а підставою для подання такої скарги – порушення прав 

затриманої особи. 

Сформульовано пропозиції із внесення змін до КПК України, відповідно 

до яких пропонується наділити слідчого суддю повноваженнями відмовляти у 

застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, якщо під час 

розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу буде встановлено, 

що затримання підозрюваного (обвинуваченого) є незаконним. Крім того, 

обґрунтовано положення про необхідність апеляційного оскарження ухвал 

слідчих суддів, постановлених в порядку ст. 206 КПК України. 

7. Констатовано, що зміст діяльності захисника при застосуванні 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою складається із 5 (п’яти) 

основних аспектів: 1) конфіденційне побачення і встановлення психологічного 

контакту з підозрюваним; 2) збирання доказів, які спростовують підозру та  

можуть сприяти відмові в задоволенні клопотання про обрання запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою; 3) отримання клопотання слідчого, 

прокурора про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, 

та роз’яснення підозрюваному процедури його розгляду та наслідків 

застосування; 4) безпосередня участь в розгляді слідчим суддею клопотання 

про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою; 

5) оскарження ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою. 

Визначено, що важливим напрямком вдосконалення ефективності захисту 

при обранні, продовженні та зміні запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою є запровадження можливості та надання нормативно-правової 

регламентації процедурі подання та розгляду письмових заперечень 

підозрюваного, обвинуваченого, захисника проти застосування запобіжного 

заходу, у яких викладаються доводи стосовно незаконності, необґрунтованості і 

невмотивованості клопотання слідчого, прокурора, відсутність підстав для його 

застосування, можливість застосування більш м’якого  запобіжного заходу. 

8. Визначено, що обрання, продовження та зміна (в т.ч. скасування) 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою здійснюється виключно на 

підставі допустимих доказів, у зв’язку із чим обґрунтовується необхідність 

надання слідчому судді повноважень щодо визнання недопустимими доказів 
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при вирішенні питання про обрання, продовження чи зміну запобіжного заходу. 

Важливим напрямком зміцнення дієвості механізму захисту при продовженні 

строків тримання під вартою є закріплення обов’язку слідчого судді вказувати в 

ухвалі про продовження строку тримання під вартою докази на підтвердження 

кожної із встановлених судом обставин, передбачених частиною 3 ст. 199 КПК 

України. 

9. Доведено, що відсутність ефективних засобів правового захисту від 

неналежних умов тримання під вартою зумовлює впровадження у кримінальне 

процесуальне законодавство України  превентивних та компенсаційних засобів 

юридичного захисту від неналежних умов тримання під вартою, в тому числі 

запровадженні інституту пенітенціарного судді. Діяльність захисника при 

оскарженні застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 

полягає в оскарженні а) ухвали слідчого судді про обрання та продовження 

строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою; б) діянь 

уповноважених службових осіб, пов’язаних із порушенням прав ув’язненого, та 

умов тримання під вартою. 

10. Визначено напрями подальших наукових розробок в сфері захисту прав 

підозрюваного при обранні, продовженні та скасуванні запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою, а саме: розробка та впровадження у КПК України 

можливості касаційного оскарження ухвал слідчих суддів про застосування 

запобіжного заходу у виді взяття під варту. Крім того, аргументовано, що у 

КПК України та Законі України «Про національну поліцію» необхідно надати 

детальну правову регламентацію фактичного затримання підозрюваного та 

визначити порядок його доставлення до органу досудового розслідування. З 

метою вдосконалення чинного кримінального процесуального законодавства 

України щодо забезпечення прав підозрюваного при затриманні та застосуванні 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою запропоновано внести зміни 

в ст. ст. 3, 42, 45, 52, 87, 89, 176, 178, 184, 191, 194, 199, 200, 201, 206, 207, 208, 

213, 309, 401, 422, 424 КПК України. 
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На підставі позитивного зарубіжного досвіду вироблено науково 

обгрунтовані пропозиції щодо вдосконалення норм чинного кримінального 

процесуального законодавства і практики його застосування з питань захисту 

при затриманні та застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою. 

Ключові слова: захист прав підозрюваного, захист прав при затриманні та 

взятті під варту, кримінальне провадження, затримання, тримання під вартою, 

запобіжні заходи, підозрюваний, захисник, оскарження, слідчий суддя.  
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Винокуров А.В. Защита прав подозреваемого при задержании и 

применении меры пресечения в виде содержания под стражей. – На правах 

рукописи. 

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, 2018. 

Диссертация посвящена системному и детальному правовому анализу 

особенностей деятельности защитника при уголовно-процессуальном 

задержании и применении меры пресечения в виде содержания под стражей на 

стадии досудебного расследования. В работе исследованы предмет, цель, 

субъекты и содержание защиты при применении задержания и содержания под 

стражей. Проанализировано практику Европейского суда по правам человека 

по вопросам защиты при задержании и применении содержания под стражей. 

Выяснены особенности деятельности защитника при задержании, 

избрании, продлении и изменении меры пресечения в виде содержания под 

стражей в уголовном производстве Украины. 

Охарактеризованы процессуальные аспекты и проблемы обжалования 

задержания и содержания под стражей в криминальном процессе Украины. 

На основании положительного зарубежного опыта произведены научно 

обоснованные предложения по совершенствованию норм действующего 

уголовного процессуального законодательства и практики его применения по 

вопросам защиты при задержании и применении меры пресечения в виде 

содержания под стражей. 

Ключевые слова: защита прав подозреваемого, защита прав при 

задержании и содержании под стражей, уголовное производство, задержание, 

содержание под стражей, меры пресечения, подозреваемый, защитник, 

обжалование, следственный судья. 
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manuscript. 
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Thesis for obtaining a scientific degree of PhD in Law in specialty 12.00.09 – 

criminal process and criminal investigation; forensic examination; operative 

investigative activity. – Taras Shevchenko National University of Kyiv under the 

Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

This thesis is devoted to systematic and detailed legal analysis of core functions 

of defense attorney during criminal procedural detention and taking into custody at 

pre-trial stage. Subject, purpose, parties and subject matter during the detention and 

taking into custody are analyzed in this work. Legal precedents of the European Court 

of Human Rights on the right’s protection during the detention and taking into 

custody are analyzed. 

The place and the role of the detention within the system of measures of 

criminal procedural coercion, the essence of detention as the most stringent 

preventive measure in the criminal proceedings of Ukraine was determined at the 

beginning of this thesis research. 

The peculiarities and the core functions of defense attorney in the criminal 

proceedings of Ukraine during the detention, determination, extension and change of 

preventive measure in the form of taking into custody are clarified.  

The procedural aspects and problems of challenging the detention and taking 

into custody in the criminal proceedings of Ukraine are described. The procedural 

aspects and problems of challenging by the defense attorney the conditions of holding 

a suspect in custody are highlighted. 

On the basis of positive foreign experience, scientifically substantiated proposals 

were made to improve provisions of existing criminal procedural legislation and the 

practice of its application on protection issues during the detention and the 

application of preventive measures in the form of taking into custody. 

In particular, the scientific conclusion is made that the defense during the 

detention and application of a preventive measure in the form of taking into custody 

is an integral and indissoluble part of the defense attorney’s functions when 

challenging suspicions and charges in a particular criminal proceeding, which has its 

own specific characteristics, due to its subject and purpose, which allows us to 

consider it as a relatively independent area of the defense attorney’s functions. 

The scientific position is expressed that protection against unlawful and 

unjustified detention consists of two main stages: 1) the first stage forms the activities 

of the defender during the arrest of the suspect; 2) the second stage involves 

challenging the actions, decisions or inactivity of authorized persons involved in the 

detention of a suspect.  

This thesis substantiates the conclusion on the necessity to amend Criminal 

Procedural Code of Ukraine providing the right of the defense attorney to submit 

written objections to the application of preventive measures, including in the form of 

taking into custody, in which the defense attorney sets out its arguments concerning: 

illegality and unreasonableness of the investigator’s or prosecutor’s application, the 

absence of grounds for its application, the possibility of applying a less strict 

preventive measure. 

It is proposed to legally establish the duty of an investigating judge to indicate in 

its decision on the extension of the terms of detention the proof evidence of each of 

the circumstances established by the court, provided for in Para. 3 of Art. 199 of the 
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Criminal Procedural Code of Ukraine, which will help to reduce cases of unjustified 

and unlawful prolongation of the detention terms. 

The following theoretical position is substantiated. The defense attorney's 

function when challenging the preventive measure in the form of detention lies in 

challenging: a) decisions of the investigating judge on the election and extension of 

the period of the preventive measure in the form of detention; b) actions of authorized 

officials related to the violation of the rights of the prisoner and conditions of 

detention. 

It is proposed to improve the procedure for the use of preventive measures in the 

form of detention by means of legislative distinguishing of concepts of 

"determination" and "application" of a preventive measure. 

The legal regulation of the criminal procedural detention of a suspect, the 

content of the detention protocol, and the order of the defense counsel's notice of the 

detention of a suspect have been improved. The necessity of procedural regulation of 

the right of the detained person to involve the lawyer from the moment of actual 

detention was substantiated, and the right to choose a lawyer freely during detention 

was substantiated. 

The improvement of the legal and regulatory mechanism for ensuring the 

confidentiality of meetings between the lawyer and the suspect or accused person is 

proposed. 

The scientific proposal on the necessity to introduce into the criminal procedural 

legislation of Ukraine the system of preventive and compensatory remedies against 

inappropriate conditions of detention, as well as the institution of the penitentiary 

judge, is substantiated. 

Based on the data of a poll conducted among the lawyers, the author notes the 

need to provide in Criminal Procedural Code of Ukraine the institute for a cassation 

appeal against the decisions of the investigating judge, against the courts decision 

regarding the election and extension of the terms of detention. 

Key words: criminal proceedings, detention, taking into custody, preventive 

measures, suspect, defense attorney, challenging, investigating judge.  


