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Дослідження здійснено за підтримки : 

  
 Програмної ініціативи «Права людини і правосуддя»  

Міжнародного фонду «ВІДРОДЖЕННЯ» 

  

 «Правової ініціативи» Інституту відкритого суспільства спільно  

з Мережею за реформу безоплатної правової допомоги в ЄС 

  

А також за сприяння та участі : 
  

 Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

  

 Міністерства внутрішніх справ України 

  

 Координаційного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

  

 Центру з дослідження проблем верховенства права та його втілення в національну 

практику УкраїниНаціонального університету «Києво-Могилянська Академія» 

















ВИСНОВКИ за результатами ДОСЛІДЖЕННЯ 

  
 Реформа Кримінального процесуального Кодексу: 

 

 скасувала стадію «порушення кримінальної справи», замінивши на внесення інформації до  

Єдиного реєстру кримінальних проваджень,  

 посилила роль суду в оцінці доказів,  

 запровадила ранній доступ захисника до кримінального провадження - ще  на стадії 

затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення,  

 створила умови реалізації принципу змагальності сторін обвинувачення і захисту у 

кримінальному процесі 

  

 Зміни законодавчого регулювання кримінального процесу не призвели до очікуваних 

позитивних наслідків у забезпеченні основоположних прав і свобод людини 

  

 «Традиції»  минулої негативної практики слідчої та судової практики, що ґрунтувались на 

обвинувальній тенденціях у  кримінального процесі зберігаються  

 



 

ВИСНОВКИ за результатами ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

 

 Законодавчі та організаційно-правові механізми забезпечення і реалізації 
основоположних прав і свобод людини потребують подальшого 
вдосконалення 

  
Відсутні єдині (універсальні) підходи слідчої та судової практики у 

реалізації  базових прав людини  у кримінальному процесі та, в першу 
чергу, реальної професійної відповідальності за їх порушення з боку 
слідчих, адвокатів, прокурорів, суддів.  

  
Правова позиція суду в сфері кримінального процесу залишається, як 

правило, пасивною  



 

РЕКОМЕНДАЦІЇ за результатами ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

 Внести зміни до ч. 2 статті 87 КПК України, включивши до переліку суттєвих порушень 

прав людини неналежне повідомлення (інформування)  про її права у кримінальному 

процесі. Запровадити єдину форму усних і письмових повідомлень про права затриманої 

особи 

  

 Визначити на законодавчому рівні вичерпний перелік інформації, що становить 

«таємницю слідства» 

  

 Внести зміни до ч.1 статі 67 КК України про те, що встановлена захворюваність 

обвинуваченої особи на «наркоманію» не може бути обтяжуючою обставиною при 

визначенні покарання  

  

 Запровадити обов`язковість участі адвоката (захисника) і лікаря-нарколога (психіатра) у 

слідчих діях, що проводяться з участю наркозалежних осіб 

  

 Створити регіональні (обласні) Реєстри сертифікованих перекладачів на (з) мову 

кримінального провадження. Розробити механізм залучення перекладача до 

кримінального процесу та систему оплату його праці 



РЕКОМЕНДАЦІЇ за результатами ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Розробити єдиний уніфікований облік затриманих осіб, єдиний порядок реєстрації та 

відео-фіксації всіх слідчих дій, що проводяться з затриманою особою. Забезпечити 

включення до протоколу слідчої дії всіх її учасників  

  

Облаштувати в будівлях органів досудового розслідування спеціальні приміщення 

(кімнати) для конфіденційних зустрічей-бесід адвоката з затриманою особою і допиту 

затриманої особи, виключивши проведення таких дій в службових кабінетах слідчих та 

оперативних працівників 

  

Розповсюдити стандарти якості надання правової допомоги, які встановлені для 

адвокатів  регіональних Центрів з БВПД, на всіх адвокатів України 

  

Підвищити якість та ефективність судового контролю за діяльністю слідчих та 

оперативних працівників на стадії досудового розслідування кримінальних 

правопорушень 


