
Функції слідчого судді під час досудового 
розслідування кримінального 

провадження  

1. Розгляд питань, які стосуються 

застосування, зміни чи 

скасування заходів забезпечення 

кримінального провадження (у 

тому числі й запобіжних 

заходів). 

2. Надання дозволів на вчинення 

окремих слідчих (розшукових) 

дій під час досудового 

розслідування. 

3. Розгляд скарг на рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого або 

прокурора під час досудового 

розслідування. 

Батрин О.В. – суддя Печерського районного 

суду міста Києва  



    
 

Завдання  

адвоката  
під час досудового  

розслідування  

 

  

 захист прав особи  

у суді  

 

надання правової  

допомоги 



Форми участі адвоката 
у кримінальному провадженні  

захисник (ст. 45 КПК України)  

адвокат свідка (п. 2 ч. 1 ст. 66 КПК України)  

представник цивільного позивача чи  
цивільного відповідача (ст. 63 КПК України)  

 
представник юридичної особи, щодо якої  

здійснюється провадження (ст. 64-1 КПК України),  
а також інших осіб (ст. 303, 174 КПК України)  

 

представник потерпілого (ст. 58 КПК України)  



Рекомендовано у клопотаннях/скаргах зазначати  

виклад обставин, котрими  

обґрунтовується скарга/клопотання  
процесуальний статус особи  

суб’єкт оскарження (щодо скарг),  

№ засобів зв’язку  

№ кримінального провадження  

за ЄРДР  

надання копії клопотань/скарг  

та доданих до них документів  

вимога (прохання)  

до слідчого судді  



ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ  

Клопотання про тимчасовий доступ 
вправі подати лише сторона 
кримінального провадження (ч. 1 ст. 160 
КПК України).  

Арешт майна може бути скасовано 
повністю чи частково ухвалою слідчого 
судді у разі доведення, що в 
подальшому застосуванні цього заходу 
відпала потреба або арешт накладено 
необґрунтовано (абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК 
України).  

 



Клопотання підозрюваного, 

обвинуваченого про зміну запобіжного 

заходу (ст. 201 КПК України) розглядається 

окремо, ніж клопотання  органу досудового 

розслідування про застосування 

запобіжного заходу, зміну чи його 

скасування або продовження строк 

застосування запобіжного заходу (ст. 193, 

199, 200 КПК України). 

 Положення ст. 206 КПК України не 

передбачають розгляд скарг щодо 

незаконного затримання особи.  



У разі відмови слідчого, прокурора в 
задоволенні клопотання сторони захисту про 
залучення експерта особа, що заявила 
відповідне клопотання, має право звернутися 
з клопотанням про залучення експерта до 
слідчого судді (ч. 1  

    ст. 244 КПК України).  

Бездіяльність органів досудового 
розслідування щодо не закриття 
кримінального провадження, зобов’язання 
закрити кримінальне провадження в порядку 
п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України не оскаржується.  

Оскаржити недотримання розумних строків 
слідчим, прокурором під час досудового 
розслідування можливо лише прокурору 
вищого рівня (ст. 308 КПК України).  


