
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту Закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність  

Чинна редакція Запропонована редакція 

 

Кримінальний процесуальний кодекс України 

Стаття 42. Підозрюваний, обвинувачений 

(…)  

3. Підозрюваний, обвинувачений має право: 

(…)  

10) під час проведення процесуальних дій ставити 

запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо 

порядку проведення дій, які заносяться до протоколу; 

(…)  

 

Стаття 42. Підозрюваний, обвинувачений 

(…)  

3. Підозрюваний, обвинувачений має право: 

(…)  

10) під час проведення процесуальних дій ставити 

запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо 

порядку проведення дій, які заносяться до протоколу; 

«10-1) ставити питання прокурору під час судового 

засідання, в тому числі під час судового засідання про 

обрання (продовження) запобіжного заходу». 

(…) 

Стаття 47. Обов’язки захисника 

1. Захисник зобов’язаний використовувати засоби 

захисту, передбачені цим Кодексом та іншими законами 

України, з метою забезпечення дотримання прав, свобод і 

Стаття 47. Права і обов’язки захисника 

1. Захисник має право використовувати засоби 

захисту, передбачені цим Кодексом, іншими актами 

законодавства України та актами міжнародного права, 



  

законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого та 

з’ясування обставин, які спростовують підозру чи 

обвинувачення, пом’якшують чи виключають кримінальну 

відповідальність підозрюваного, обвинуваченого. 

 

 

2. Захисник зобов’язаний прибувати для участі у 

виконанні процесуальних дій за участю підозрюваного, 

обвинуваченого. У разі неможливості прибути в 

призначений строк захисник зобов’язаний завчасно 

повідомити про таку неможливість та її причини слідчого, 

прокурора, слідчого суддю, суд, а у разі, якщо він 

призначений органом (установою), уповноваженим 

законом на надання безоплатної правової допомоги, - 

також і цей орган (установу). 

 

3. Захисник без згоди підозрюваного, обвинуваченого 

не має права розголошувати відомості, які стали йому 

відомі у зв’язку з участю в кримінальному провадженні і 

становлять адвокатську або іншу охоронювану законом 

з метою забезпечення дотримання прав, свобод і 

законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого та 

з’ясування обставин, які спростовують підозру чи 

обвинувачення, пом’якшують чи виключають 

кримінальну відповідальність підозрюваного, 

обвинуваченого. 

2. Захисник, у разі завчасного і у належний спосіб 

його повідомлення, зобов’язаний прибувати для участі 

у виконанні процесуальних дій за участю 

підозрюваного, обвинуваченого. У разі неможливості 

прибути в призначений строк захисник зобов’язаний 

завчасно повідомити про таку неможливість та її 

причини слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд, а у 

разі, якщо він призначений органом (установою), 

уповноваженим законом на надання безоплатної 

правової допомоги, - також і цей орган (установу). 

3. Захисник без згоди підозрюваного, 

обвинуваченого не має права розголошувати відомості, 

які стали йому відомі у зв’язку з участю в 

кримінальному провадженні і становлять адвокатську 



таємницю. 

4. Захисник після його залучення має право 

відмовитися від виконання своїх обов’язків лише у 

випадках: 

1) якщо є обставини, які згідно з цим Кодексом 

виключають його участь у кримінальному провадженні; 

2) незгоди з підозрюваним, обвинуваченим щодо 

вибраного ним способу захисту, за винятком випадків 

обов’язкової участі захисника; 

3) умисного невиконання підозрюваним, 

обвинуваченим умов укладеного з захисником договору, 

яке проявляється, зокрема, у систематичному 

недодержанні законних порад захисника, порушенні вимог 

цього Кодексу тощо; 

4) якщо він свою відмову мотивує відсутністю 

належної кваліфікації для надання правової допомоги у 

конкретному провадженні, що є особливо складним. 

або іншу охоронювану законом таємницю. 

4. Захисник після його залучення має право 

відмовитися від виконання своїх обов’язків лише у 

випадках: 

1) якщо є обставини, які згідно з цим Кодексом 

виключають його участь у кримінальному 

провадженні; 

2) незгоди з підозрюваним, обвинуваченим щодо 

вибраного ним способу захисту; 

3) умисного невиконання підозрюваним, 

обвинуваченим умов укладеного з захисником 

договору, яке проявляється, зокрема, у 

систематичному недодержанні законних порад 

захисника, порушенні вимог цього Кодексу тощо; 

4) якщо він свою відмову мотивує відсутністю 

належної кваліфікації для надання правової допомоги 

у конкретному провадженні, що є особливо складним. 

Стаття 50. Підтвердження повноважень захисника 

1. Повноваження захисника на участь у кримінальному 

Стаття 50. Підтвердження повноважень захисника 

1. Повноваження захисника на участь у 

кримінальному провадженні підтверджуються: 



  

провадженні підтверджуються: 

1) свідоцтвом про право на зайняття адвокатською 

діяльністю; 

2) ордером, договором із захисником або дорученням 

органу (установи), уповноваженого законом на надання 

безоплатної правової допомоги. 

(…)  

1) свідоцтвом про право на зайняття адвокатською 

діяльністю; 

2) ордером або договором із захисником чи 

дорученням органу (установи), уповноваженого 

законом на надання безоплатної правової допомоги. 

Стаття 184. Клопотання слідчого, прокурора про 

застосування запобіжних заходів 

(…)  

3. До клопотання додаються: 

(…)  

3) підтвердження того, що підозрюваному, 

обвинуваченому надані копії клопотання та матеріалів, 

якими обґрунтовується необхідність застосування 

запобіжного заходу. 

(…)  

Стаття 184. Клопотання слідчого, прокурора про 

застосування запобіжних заходів 

(…)  

3. До клопотання додаються: 

(…) 

3) підтвердження того, що підозрюваному, 

обвинуваченому надані копії клопотання та матеріалів, 

якими обґрунтовується необхідність застосування 

запобіжного заходу. 

4) на вимогу сторони захисту слідчий, прокурор 

зобов’язані додати до клопотання про застосування 

запобіжних заходів відомості з електронної 



інформаційної системи Єдиний реєстр досудових 

розслідувань, що містяться станом на момент 

звернення слідчого, прокурора із даним клопотанням 

до суду, оформлені у вигляді письмового документа.   

(…)  

Стаття 220. Розгляд клопотань під час досудового 

розслідування 

1. Клопотання сторони захисту, потерпілого і його 

представника чи законного представника, представника 

юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, 

про виконання будь-яких процесуальних дій слідчий, 

прокурор зобов’язані розглянути в строк не більше трьох 

днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності 

відповідних підстав. 

(…)  

Стаття 220. Розгляд клопотань під час досудового 

розслідування  

1. Клопотання сторони захисту, потерпілого, його 

представника або законного представника, цивільного 

позивача, представника цивільного позивача, 

цивільного відповідача, представника цивільного 

відповідача, представника юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження, третьої особи, щодо майна 

якої вирішується питання про арешт, іншої особи, 

права чи законні інтереси якої обмежуються під час 

досудового розслідування, особи, стосовно якої 

розглядається питання про видачу в іноземну державу 

(екстрадицію), заявника, свідка та його адвоката, про 

виконання будь-яких процесуальних або слідчих дій 

слідчий, прокурор зобов’язані розглянути в строк не 



  

більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх 

за наявності відповідних підстав. 

(…)  

Стаття 290. Відкриття матеріалів іншій стороні 

1. Визнавши зібрані під час досудового розслідування 

докази достатніми для складання обвинувального акта, 

клопотання про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру прокурор або слідчий 

за його дорученням зобов’язаний повідомити 

підозрюваному, його захиснику, законному представнику 

та захиснику особи, стосовно якої передбачається 

застосування примусових заходів медичного чи виховного 

характеру, про завершення досудового розслідування та 

надання доступу до матеріалів досудового розслідування. 

(…)  

Стаття 290. Відкриття матеріалів іншій стороні  

1. Визнавши зібрані під час досудового 

розслідування докази достатніми для складання 

обвинувального акта, клопотання про застосування 

примусових заходів медичного або виховного 

характеру прокурор або слідчий за його дорученням 

зобов’язаний повідомити підозрюваному, його 

захиснику, законному представнику та захиснику 

особи, стосовно якої передбачається застосування 

примусових заходів медичного чи виховного 

характеру, про завершення досудового розслідування, 

про надання доступу до матеріалів досудового 

розслідування і до усіх відомостей з електронної 

інформаційної системи Єдиний реєстр досудових 

розслідувань, які стосуються цього кримінального 

провадження. 

(…) 



Стаття 303. Рішення, дії чи бездіяльність слідчого або 

прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового 

розслідування, та право на оскарження 

(…)  

3. Під час підготовчого судового засідання можуть 

бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або 

прокурора, передбачені пунктами 5 та 6 частини першої 

цієї статті. 

 

Стаття 303. Рішення, дії чи бездіяльність слідчого або 

прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового 

розслідування, та право на оскарження 

(…)  

3. Рішення, дії чи бездіяльність слідчого або 

прокурора, передбачені пунктами 5 та 6 частини 

першої цієї статті, можуть бути оскаржені як на 

досудовому провадженні, так і під час підготовчого 

судового засідання.   

Стаття 309. Ухвали слідчого судді, які можуть бути 

оскаржені під час досудового розслідування 

(…)  

2. Під час досудового розслідування також можуть 

бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого 

судді про відмову у задоволенні скарги на постанову про 

закриття кримінального провадження, про скасування 

повідомлення про підозру чи відмову у задоволенні скарги 

на повідомлення про підозру, повернення скарги на 

рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора або 

відмову у відкритті провадження по ній. 

Стаття 309. Ухвали слідчого судді, які можуть бути 

оскаржені під час досудового розслідування 

(…)  

2. Під час досудового розслідування також можуть 

бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали 

слідчого судді про відмову у задоволенні скарги на 

постанову про закриття кримінального провадження, 

повернення скарги на рішення, дії чи бездіяльність 

слідчого, прокурора або відмову у відкритті 

провадження по ній, а також можуть бути оскаржені в 

апеляційному порядку інші ухвали слідчого судді, коли 



  

(…)  таке оскарження прямо не заборонено цим Кодексом. 

(…) 

Стаття 317. Матеріали кримінального провадження 

(кримінальна справа) та право на ознайомлення з ними 

1. Документи, інші матеріали, надані суду під час 

судового провадження його учасниками, судові рішення та 

інші документи і матеріали, що мають значення для цього 

кримінального провадження, долучаються до 

обвинувального акта, клопотання про застосування 

примусових заходів медичного або виховного характеру, 

клопотання про звільнення від кримінальної 

відповідальності і є матеріалами кримінального 

провадження (кримінальною справою). 

(…)  

Стаття 317. Матеріали кримінального провадження 

(кримінальна справа) та право на ознайомлення з ними 

1. Документи, інші матеріали, надані суду під час 

судового провадження його учасниками, судові 

рішення та інші документи і матеріали, що мають 

значення для цього кримінального провадження, 

долучаються до обвинувального акта, клопотання про 

застосування примусових заходів медичного або 

виховного характеру, клопотання про звільнення від 

кримінальної відповідальності і є матеріалами 

кримінального провадження (кримінальною справою). 

Документи, які надаються суду сторонами під час 

підготовчого судового засідання, зокрема подаються 

стороною захисту разом зі скаргами на рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого або прокурора, підлягають 

дослідженню судом в цьому засіданні й набувають 

статусу матеріалів кримінального провадження. 

(…) 



Стаття 394. Особливості апеляційного оскарження 

окремих судових рішень 

(…)  

3. Вирок суду першої інстанції на підставі угоди про 

примирення між потерпілим та підозрюваним, 

обвинуваченим може бути оскаржений в апеляційному 

порядку: 

1) обвинуваченим, його захисником, законним 

представником виключно з підстав: призначення судом 

покарання, суворішого ніж узгоджене сторонами угоди; 

ухвалення вироку без його згоди на призначення 

покарання; невиконання судом вимог, 

встановлених частинами п’ятою - сьомою статті 474 цього 

Кодексу, в тому числі нероз’яснення йому наслідків 

укладення угоди; 

(…)  

 

4. Вирок суду першої інстанції на підставі угоди між 

прокурором та підозрюваним, обвинуваченим про 

визнання винуватості може бути оскаржений: 

Стаття 394. Особливості апеляційного оскарження 

окремих судових рішень 

(…)  

3. Вирок суду першої інстанції на підставі угоди про 

примирення між потерпілим та підозрюваним, 

обвинуваченим може бути оскаржений в апеляційному 

порядку: 

1) обвинуваченим, його захисником, законним 

представником, іншою особою, якщо вирок стосується 

її прав, свобод й інтересів, виключно з підстав: 

призначення судом покарання, суворішого ніж 

узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його 

згоди на призначення покарання; невиконання судом 

вимог, встановлених частинами п’ятою - сьомою статті 

474 цього Кодексу, в тому числі нероз’яснення йому 

наслідків укладення угоди; 

(…)  

4. Вирок суду першої інстанції на підставі угоди між 

прокурором та підозрюваним, обвинуваченим про 

визнання винуватості може бути оскаржений: 



  

1) обвинуваченим, його захисником, законним 

представником виключно з підстав: призначення судом 

покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; 

ухвалення вироку без його згоди на призначення 

покарання; невиконання судом вимог, 

встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою 

статті 474  цього Кодексу, в тому числі нероз’яснення 

йому наслідків укладення угоди; 

(…)  

1) обвинуваченим, його захисником, законним 

представником, іншою особою, якщо вирок стосується 

її прав, свобод й інтересів, виключно з підстав: 

призначення судом покарання, суворішого, ніж 

узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його 

згоди на призначення покарання; невиконання судом 

вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, 

сьомою статті 474 цього Кодексу, в тому числі 

нероз’яснення йому наслідків укладення угоди. 

Стаття 481. Повідомлення про підозру 

1. Письмове повідомлення про підозру здійснюється: 

(…)  

Стаття 481. Повідомлення про підозру 

1. Повідомлення про підозру здійснюється: 

(…)  

 

 

 

Народний депутат України                                         В.В. Писаренко 

 


