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Звісно може виникнути сумніви, щодо необхідності використання такого 

прийому дослідження. Адже на службі експерта існують спеціалізовані 

на цьому програми. Але в більшості випадків вони або вміють досліджувати 

історію найпоширеніших веб-браузерів, а саме: Internet Explorer, Mozilla 

Firefox та Google Chrome, або надавати лише список відвіданих веб-сайтів. 

Тобто у випадку необхідності вивести список завантажень або іншу 

інформацію прив’язану до часу, в експерта можуть виникнути трудності. Саме 

для цього і потрібна процедура з переведення часової мітки WebKit/Chrome. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ПРАКТИКИ ПРИТЯГНЕННЯ 

АДВОКАТА ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

ТА ЗДІЙСНЕННЯ ОСОБЛИВОГО ПОРЯДКУ  

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО НЬОГО 

 

Конституція України в статті 24 передбачає, що громадяни мають рівні 

конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Так, не може бути 

привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі етнічного та соціального походження, 

майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками [1].  
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На основі закріплених в Основному законі держави положень базується і 

здійснення кримінального провадження. Однак, у випадках і порядку, 

передбачених Кримінальним процесуальним кодексом, певні категорії осіб 

(неповнолітні, іноземці тощо) під час кримінального провадження 

користуються додатковими гарантіями та відтак стосовно них визначений 

особливий порядок здійснення такого провадження. Серед таких осіб 

визначений і адвокат.  

Особливості кримінального провадження щодо адвокатів закріплені в 

Кримінальному процесуальному кодексі України, Законі України  

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 р. Ними є: 

здійснення письмового повідомлення про підозру адвокату; заборона вимоги 

надання відомостей, що є адвокатською таємницею; проведення стосовно 

адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій; заборона проведення 

огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов’язаних із 

здійсненням адвокатської діяльності; повідомлення органу чи посадової особи 

про затримання адвоката чи обрання до нього запобіжного заходу відповідній 

раді адвокатів регіону; заборона притягнення до кримінальної чи іншої 

відповідальності або погроз застосування відповідальності у зв’язку із 

здійсненням адвокатської діяльності згідно із законом; особливості 

проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, 

де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і 

документів адвоката. 

Всупереч закріпленим в чинному законодавстві гарантіям незалежності 

адвокатів, їх діяльності, особливий порядок кримінального провадження щодо 

них, на практиці існують випадки грубого порушення законодавчо 

закріплених положень, що були наведені вище, з боку органів державної 

влади, їх посадових і службових осіб, правоохоронних органів, що беруть 

участь у кримінальному провадження, та здійснення останніми 

неправомірного тиску на захисників, тим самим намагаючись змусити 

адвоката стати не таким активним у захисті прав та інтересів клієнта. 

Непоодинокими є ситуації, коли мають місце неправомірні обшуки робочого 

місця адвоката, місця його проживання під вигаданим приводом начебто 

скоєного адвокатом порушення кримінального закону під час ведення 

професійної діяльності; незаконні дії щодо проведення огляду, витребування 

чи вилучення документів, пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності 

та ряд інших. 

Для прикладу, такі порушення прав адвоката мали місце стосовно Дениса 

Гордєєва 25 червня 2014 року., про що було зазначено в офіційному зверненні 

Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України 

Валентина Загарія до Генеральної прокуратури України на ім’я Генерального 

прокурора України Віталія Яреми. Зокрема, йшлося про те, що 25 червня  

2014 року на території одного з підприємств у м. Кіровоград під час обшуку та 

затримання адвоката Д. Гордєєва працівники правоохоронних органів 

заволоділи матеріалами його адвокатських проваджень, мобільним 

телефоном, особистими речами адвоката, не надали можливості надати будь-
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які письмові пояснення, оскільки він був закутий у наручники. Усні ж 

пояснення не фіксувались. В офіційному зверненні викладено прохання вжити 

заходів щодо недопущення в майбутньому порушень працівниками 

правоохоронних органів Кіровоградської області вимог статті 23 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та, у випадку наявності 

передбачених чинних законодавством підстав, притягнути винних осіб до 

відповідальності [2]. 

Зважаючи на неодноразові «виклики» в рамках подій такого характеру 

Президентом Петром Порошенко було вненесено законопроект № 9055, 

зареєстрований 6 вересня 2018 року, – «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», у якому пропонується розширити професійні права адвокатів та 

закріпити нові гарантії адвокатської діяльності.  

Окрім того, порушення законодавства про гарантії діяльності адвоката 

зумовлюють необхідність посилення відповідальності за перешкоджання 

правомірній професійній діяльності адвокатів та інші незаконні дії щодо 

нього, що передбачені Кримінальним кодексом України, а особливості 

порядку кримінального провадження щодо адвоката повинні слугувати 

своєрідним «кримінальним імунітетом» від переслідувань при сумлінному 

виконанні ним професійних обов’язків у суді або іншому органі. 
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ПРАВО НА ЕФЕКТИВНЕ ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ,  

ЯК ГАРАНТІЯ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД  

ВІД ПРОТИПРАВНИХ ПОСЯГАНЬ 

 

Конституція України встановлює, що кожен має право будь-якими не 

забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і 

протиправних посягань (частина 5 статті 55) [1]. 


