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виключно перевага держави та її інститутів. Через це під час складного 

та довготривалого процесу, який полягає у забезпеченні інформаційної 

безпеки, на національному та міжнародному рівнях мають бути задіяні 

відповідні органи виконавчої влади та провідні наукові інститути.  
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Дотримання захисту прав людини є важливою складовою як будь-

якому провадженні. Наразі функціонує низка фундаментальних засад 

юридичного захисту прав та основних свобод людини. Зокрема, Статут 

Організації Об’єднаних Націй гарантує право на створення умов, за яких 

законність буде додержуватися, і проголошує як одну з цілей досягнення 

співробітництва у створенні й підтриманні поваги до прав людини і 

основних свобод без поділу за ознаками раси, статі, мови та релігії [1]. 
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Загальна декларація прав людини утверджує принципи рівності 

перед Законом, презумпцію невинуватості, право на неупереджений 

відкритий розгляд справи незалежним і справедливим судом, а також усі 

гарантії, що є необхідними для захисту будь-якої особи, обвинуваченої 

у здійсненні караного діяння [2, c. 18].  

Конвенція про захист прав і основних свобод людини проголошує, 

що кожна людина, звинувачена у вчиненні кримінального злочину, має 

наступні права: 

а) бути негайно і детально проінформованою зрозумілою для неї 

мовою про характер і причину обвинувачення проти неї; 

b) мати достатньо часу і можливостей для підготовки свого захисту; 

с) захищати себе особисто чи використовувати правову допомогу 

захисника на власний вибір або, якщо вона не має коштів для оплати 

правової допомоги захисника, одержувати таку допомогу безплатно, 

коли цього вимагають інтереси правосуддя; 

d) допитувати свідків, що свідчать проти неї, або вимагати їхнього 

допиту, а також вимагати виклику і допиту свідків з її сторони на тих 

самих умовах, що і свідків, які свідчать проти неї; 

е) отримувати безоплатну допомогу перекладача, якщо вона не 

розуміє і не розмовляє мовою, яка використовується у суді. 

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права проголошує 

право бути вислуханим без тяганини і право на безупереджене й 

відкрите слухання справи компетентним, незалежним і справедливим 

судом, передбаченим Законом [2, c. 36]. 

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 

проголошує обов’язок держав відповідно до Статуту ООН сприяти 

загальній повазі і додержанню прав і свобод людини [2, c. 24]. 

Резолюція 43/173 Генеральної Асамблеї ООН проголосила Звід 

принципів захисту всіх осіб, підданих затриманню чи ув’язненню в будь-

якій формі, підкреслює, що затримана особа має право на отримання 

юридичної допомоги від адвоката. Ця особа невдовзі після арешту 

інформується компетентним органом про своє право, і їй надаються 

розумні можливості для здійснення цього права. Якщо затримана особа 

не має адвоката за своїм вибором, вона у всіх випадках, коли цього 

потребують інтереси правосуддя, має право користуватися послугами 

адвоката, призначеного для неї судовим чи іншим органом, без оплати 

його послуг, якщо ця особа не має достатніх коштів. Крім того, 

проголошується, що затримана чи ув’язнена особа має право 

зв’язуватися і консультуватися з адвокатом, для цього цій особі 

надаються необхідний час та умови. Побачення затриманої чи ув’язненої 

особи зі своїм адвокатом можуть мати місце в умовах, які дозволяють 

посадовим особам правоохоронних органів бачити їх, але не чути [3]. 
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Конвенція Співдружності Незалежних Держав про права та основні 

свободи людини підкреслює, що кожний обвинувачений у вчиненні 

злочину має, як мінімум, право захищати себе за допомогою обраного ним 

самим захисника або мати призначеного йому захисника, коли інтереси 

правосуддя того потребують, а також користуватися у випадках, визначених 

національним законодавством, безплатною допомогою адвоката [4].  

Отже, на міжнародному рівні захист прав у кримінальному 

провадженні забезпечується Статутом, Декларацією, Конвенціями, 

міжнародними Пактами, Резолюціями – фундаментальними засадами 

юридичного захисту прав та основних свобод людини. 
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Більше чотирьох років, як в Україні почав діяти інститут приватного 

виконавця та набрав чинності Закон України «Про органи та осіб, які 


