Чи потрібні послуги адвоката свідку в кримінальній справі?
Завданням правоохоронних органів являється захист від імені держави наших з вами інтересів. Але
як відомо з практики то частою являється ситуація коли все відбувається навпаки і правоохоронні
органи порушують наші права. Причиною цього є те, що за допомогою своїх посадових
повноважень правоохоронці вміло користуються нашою правовою неосвідченістью. Адже
юриспруденція це складна наука, кожен із нас повинен бути фахівцем у своїй справі, а не у всьому
одночасно. Саме тому право особи на правову допомогу та захист передбачено ст. 59 Конституції
України. Згідно ч.2 ст. 59 Конституції України саме з метою здійснення правової допомоги підчас
вирішення справ у судах та державних органах діє адвокатура. Якщо ви свідок, особливо в
економічних злочинах, завдяки старанням слідчого, можете до кінця слідства стати підозрюваним.
Щоб такого не трапилось краще використати послуги адвоката.
Виклик до міліції в любої людини викликає побоювання та хвилювання. Коли ви боїтесь то ваша
воля пригнічена, ви легко піддаєтеся на умовляння та погрози слідчого, що дає йому можливість
легко досягти своєї мети. В таких ситуаціях від хвилювання людина може просто підтверджувати
слова слідчого та погодитись на самообмову.
Ви зобов’язані з’явитись до міліції тільки за повісткою, яку вручили вам під підпис. В повістці
повинно бути вказано в якості кого вас викликають, хто викликає та куди потрібно з’явитись.
Обов’язково має бути вказано в повістці номер кримінальної справи, з приводу якої вас викликають.
Для відвідування райвідділу міліції вам знадобляться послуги адвоката, щоб не наражати себе на
небезпеку незаконного затримання.
При вході до відділку міліції адвокат проситьть чергового зареєструвати вас та поставить час
приходу у журналі відвідування, проконтролює чи це виконано.
Свідок, це особа що може повідомити про події, які мають значення для вияснення обставин справи
або відомості про обвинуваченого, а також юридично не зацікавлена її результатах. Допит свідків
широко застосовується у практиці розслідування злочинів як один із засобів отримання доказів.
Допитують свідків з метою отримання інформації про передумови злочину, безпосередньо про
подію злочину, про особу злочинця, а також для виявлення нових доказів та перевірки вже
існуючих.
Слідчий попросить вас розповісти про все, що вам відомо по справі, а потім продовжить бесіду в
формі запитань так, щоб отримати від вас не тільки фактичні дані, а також ваші аргументи,
судження та висновки. На тому що ви скажете слідство буде формувать своє обвинувачення. А для
цього слідчому потрібно, щоб ви повідомили саме те що підтвердить версію слідства. Проводячи
допит у формі запитань слідчий може спотворити надану вами інформацію, неправильно
акцентувавши увагу на деяких деталях, задавати питання, що вже містять відповідь або підказку.
Через запитання свідок може піддватись психологічному тиску. Ще одним прийомом отримання
від вас необхідної інформації, є зміна формулювання запитання, повторення його у психологічно
сприятливий момент на іншому етапі допиту. Не помічаючи пастки ви легко можете самі в неї
зайти, саме тому на допиті вам потрібні послуги адвоката.
Відповідно до ст. 167 КПК України запитання повинні бути зрозумілими, відповідати розумовому
рівню допитуваного, забороняється ставити запитання у яких міститься відповідь та навідні
питання. Також запитання не повинні містити погроз та образ до будь-кого чи свідка.

Якщо ви, як свідок, скористалися правом на правову допомогу під час допиту чи проведення
слідчих дій, відповідно до ст. 59 Конституції України, та запросили захисника, він не дасть
можливості маніпулювати вашою свідомість та психологічним станом за допомогою
завуальованих, незаконних методів з боку слідства.
Послуги адвоката вам будуть необхідні після допиту, адже всі ваші покази повинні бути зафіксовані
в протоколі, а також саме так як ви це говорили. Після закінчення допиту адвокат разом з вами
уважно прочитає протокол. Зможе уточнити ваші відповіді та внести зауваження, якщо слідчий вніс
інформацію яку ви не говорили до протоколу, або не вніс ту інформацію, що ви повідомили.
Настоїть щоб до протоколу було внесено всіх осіб присутніх при вашому допиті, в приміщенні було
гамірно чи на вас кричали, чинили тиск. Перевірить щоб всі графи протоколу були заповнені.
Отже, участь адвоката виключає можливість зловживань, у вигляді фізичного та
психологічного тиску на свідків, введення в оману підозрюваних щодо їх статусу при допиті їх в
якості свідків тощо, з боку правоохоронних органів.Після допиту ви зможете проконсультуватися у
адвоката та разом з ним відпрацювати всі варіанти розвитку подій, а отже підготуватись до
подальшого захисту. Не переоцінюйте свої правові знання та психологічну стійкість, як свідок, щоб
не потрапити на лаву підсудних ні в якості обвинуваченого, ні за дачу завідомо неправдивих
показів, використовуйте послуги адвоката.
Адвокат по кримінальним справам проконсультує Вас та забезпечить захист ваших прав та інтересів
на високому професійному рівні.

