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Захист клієнтів у 
кримінальних справах: 

особливості підготовки 
стратегії 

м. Київ 
15-16 листопада 2018 року 

VII СУДОВИЙ ФОРУМ 

«У становищі, коли не можеш виграти, - захищайся, 
 якщо хочеш виграти – нападай»  

Сунь-Цзи. 
 



 

 

Страте́гія   — мистецтво керівництва  боротьбою, загальний для 

очільника і деталізований в процесі 

управління план певної діяльності з ведення цієї боротьби, який є 

незмінним в своїй основі охоплює тривалий період, та направлений 

на досягнення головної, складної цілі. 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0


Ключові періоди, які формують стратегію: 

• Клієнт –свідок  

(формування позиції з метою недопущення здійснення 

повідомлення про підозру); 

 

• Клієнт-підозрюваний  

(Готування підґрунтя для закриття кримінального провадження 

+ 

фіксація порушень на стадії досудового розслідування ); 

 

• Клієнт –обвинувачений 

(Спростування позиції сторони обвинувачення в т.ч. через визнання 

доказів недопустимими) 
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 Початок захисту  на стадії судового розгляду 

 

 

 

Сторона захисту за запитом прокурора зобов’язана надати доступ 

та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-

які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також 

надати доступ до житла чи іншого володіння, якщо вони 

знаходяться у володінні або під контролем сторони захисту, якщо 

сторона захисту має намір використати відомості, що містяться в 

них, як докази у суді – ч.6 ст.290 КПК України. 
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Імунітет на відкриття матеріалів  

 

Сторона захисту має право не надавати прокурору доступ до 

будь-яких матеріалів, які можуть бути використані прокурором на 

підтвердження винуватості обвинуваченого у вчиненні 

кримінального правопорушення. Вирішення питання про 

віднесення конкретних матеріалів до таких, що можуть бути 

використані прокурором на підтвердження винуватості 

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення і, як 

наслідок, прийняття рішення про надання чи ненадання прокурору 

доступу до таких матеріалів, може бути відкладено до закінчення 

ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового 

розслідування – ч.6  ст. 290 КПК України 
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Направлення обвинувального акту до суду 

 

Завдання захисника: 

 

• Правильно визначити територіальну підслідність розгляду 

справи; 

 

• Визначитись з питанням  повернення обвинувального акту; 

 

• Визначитись з «темпом» отримання вироку ;   
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Визначення територіальної підсудності 
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Повернення обвинувального акту 
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Формування позиції: 

• «рецензування» позиції сторони обвинувачення 

(авторитетні експерти повинні поставити під сумнів таку позицію); 

 

• якісне доведення власної позиції піж час кожного наступного 

«сантиметру» розгляду справи 

(акцентування уваги на кожен документ, слово, речовий доказ на користь 

підсудного та ставлення під сумнів «залізобетонних» доказів обвинувачення); 

 

•  створення психологічно сприятливого клімату для отримання 

позитивного кінцевого рішення 

(публічність, ЗМІ, недоліки в роботі сторони обвинувачення та ін.); 

 

• перехід від позиції захисту до позицію нападу 

(створення умов при яких прокурор і свідки сторони обвинувачення повірили б у 

невинуватість підсудного); 

 

01011, Україна, м.Київ вул.Панаса Мирного,7   тел. (044) 537 22 90 www.ario.law   office@ario.law  

 

11 



Інструменти формування позиції 

 

 

1. Збір та долучення доказів, які спростовують обвинувачення. 

 

2. Дискредитація свідка. 

 

3. Призначення повторних експертиз. 

 

4. Дослідження доказів та визнання їх недопустимими. 

 

5. Використання рішень судів інших юрисдикцій. 
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Дискредитація свідка – 

  процесуальні дії сторони кримінального провадження, спрямовані 

на доказування недостовірності наданих свідком протилежної 

сторони показань. 
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Форми дискредитації свідка:  

 

• дискредитація репутації свідка; 

• доказування його неспроможності сприймати, 

запам’ятовувати, відтворювати інформацію, що має 

значення для кримінального провадження.  
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Способи дискредитації свідка 

 

• проведення одночасного допиту двох чи більше осіб 

на стадії досудового розслідування; 

• доказування неправдивості показів свідка, як риси його 

характеру; 

• отримання інформації, яка характеризує свідка;  

• співставлення отриманих даних з даними викладеними в 

документах сторони обвинувачення. 
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Визнання доказів недопустимими  

(ч. 3 ст. 89 КПК України)  

 

 

Сторони кримінального провадження, потерпілий, представник 

юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, мають 

право під час судового розгляду подавати клопотання про визнання 

доказів недопустимими, а також наводити заперечення проти 

визнання доказів недопустимими. 
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Порушення прав людини 

 

Рішення національного суду або міжнародної судової установи, яке 

набрало законної сили і ним встановлено порушення прав людини і 

основоположних свобод, гарантованих Конституцією України і 

міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, має преюдиціальне значення для суду, 

який вирішує питання про допустимість доказів – ст. 90 КПК 

України. 
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«Чим складніша боротьба, тим 

значніша перемога!» 
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“ARIO” – оne step ahead! 
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