Захист адвокатом підозрюваного та обвинуваченого на досудовому слідстві та в суді
Захист в процесі притягнення до кримінальної відповідальності основне завдання адвоката.Адже
саме адвокат протистоїть стороні обвинувачення та являється стороною захисту. Звісно, відповідно
до законодавства, особа, що підозрюється у вчиненні злочину, може захищати себе сама. Але такі дії
будуть мало ефективні, адже захищаючи себе не можливо побачити ситуацію об’єктивно та не
піддатись впливу емоцій, особливо не розуміючи тактики роботи досудового слідства та норм
кримінально-процесуального закону. Отже самозахист скоріше призведе до непоправних помилок
та можливості досудового слідства отримати всі необхідні докази, щоб довести вашу вину,
навіть якщо ви нічого протиправного не вчинили.
Дуже важливо для підозрюваного правильно давати правельно покази. Адже відомо з практики, що
підчас допиту підозрювані давали покази про злочини, яких вони не робили. Причинами таких дій
підозрюваних можуть бути незаконні чи неправельні методи птоведення допиту, пригнічений
моральний стан, психічна неврівноваженість, несприятливий збіг обставин, намагання звільнити
від відповідальності близьку людину та інші фактори.
Тому дуже важливо надавати покази саме в присутності адвоката. Якщо підозрюваного було
затримано, його допит проводиться негайно, або не пізніше ніж 24 годин після затримання. Під час
допиту затриманого за підозрою у вчиненні злочину присутність адвоката обов’язкова, за винятком
відмови від захисту та прийняття слідчим такої відмови.
Саме адвокат правомірно може контролювати роботу досудового слідствата вимагати, відповідно до
ст. 22 Кримінально-процесуального кодексу України, об’єктивного та всебічного дослідження
обставин справи , виявлення обставин, що виправдовують підозрюваного чи обвинуваченого.
Адже в праві адвоката вести своє незалежне розслідування, збирати докази чи заявляти
клопотання про проведення необхідних слідчих дій, що зможуть довести невинуватість
підозрюваного. Також, саме адвокат зможе контролювати, щоб підозрюваний надавав свої покази
без використання насильства, погроз чи інших незаконних заходів.
В процесі досудового слідства адвокат, захищаючи ваші інтереси, зможе ознайомитись з
матеріалами справи, які обґрунтовують затримання, вимагати перевірки прокуратурою чи
судом правомірності затримання та взяття під варту, домогтися зміни такого запобіжного
заходу на більш м’який.
Адвокат може виправити критичну ситуацію під час очних ставок підозрюваного з потерпілим та
свідками, не дати можливості слідчому отримати потрібні йому відповіді для формування
обвинувачення, тому що адвокат має право також задавати питання учасникам допиту.
Адвокат поставить такі питання, щоб отримані відповіді виправдовували підозрюваного чи
спростовували його вину. Відповіді буде зафіксовано в протоколі допиту чи очної ставки і вони
стануть доказом невинуватості чи спростують обставини справи. При судовому розгляді справи
адвокат використає ці відповіді як докази проти обвинувачення.
Часто при призначенні експертиз слідчі роблять помилки та ставлять не правильні питання до
експерта, що робить експертизу не точною. При призначенні експертиз, адвокат може подати
клопотання та поставити свої питання до експерта, які зроблять експертизу більш точною та
об’єктивною, а також може оскаржити результати такої експертизи та зобов’язати слідство зробити
її повторно.

Захищаючи інтереси підозрюваного та обвинуваченого в досудовому слідстві адвокат юридично
грамотно оскаржить неправомірні дії органів дізнання та прокуратури. Якщо проти вас
безпідставно порушили кримінальну справу то адвокат оскаржить її порушення та обґрунтує
відсутність складу злочину в ваших діях.
Саме адвокат, знаючи обставини справи зможе вибрати найефективнішу стратегію захисту від
початку досудового слідства до закінчення судового розгляду, значно пом’якшити вину
обвинуваченого, а значить і санкцію покарання в вироку. Так замість реального терміну
позбавлення волі обвинувачений може отримати умовний термін.
Не аби яке значення має аналіз кримінальної справи, адже від цього залежить тактика та стратегія
захисту в суді, правильний підбір аргументів та доказів відсутності вини, чи виявлення
виправдовуючи та пом’якшуючих моментів в події злочину та обставинах справи.
Вивчаючи та аналізуючи матеріали справи адвокат виявить порушення кримінальнопроцесуального права при збиранні та фіксації доказів, що зробить їх не допустимими та не будуть
братись до уваги судом.
Як бачимо, участь адвоката в досудовому слідстві та суді для підозрюваного та обвинуваченого має
вирішальне значення для справи. Якщо вас визнали підозрюваним, для ефективного захисту своїх
прав та інтересів необхідно звернутись за юридичними послугами адвоката. Бажано це зробити
з моменту затримання та початку слідства.

