
Публiчне право № 4 (32) (2018)   
 

 

 

 

 

 

 

104  

 

 

Тетяна Колягiна, 

аспірант кафедри  

кримінально-правових дисциплін 

Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна 

 

 

 

УДК 343.36 

 

Відповідальність за втручання в 
діяльність захисника за кримінальним 

законодавством України та 
зарубіжних держав. 
Порівняльний аналіз 

 
Поава йыгзлз є пкйаглзк, бага-

рмвзкіолзк явзцдк. У оіжлі днмтз 
номбйдка ноав йыгзлз, лджкіллм 
жайзхаыфзпщ нмйірзкм-ноавмвмы, 
лабувайа одйігіилм-дрзфлмгм, сійм-
пмспщкмгм жвуфалля. 

Лыгпрвм ла хйяту урвдогедлля 
ноав і пвмбмг йыгзлз номихйм рдо-
лзпрзи хйят, комк жа комкмк мбкд-
еуыфз впдвйаггя гдоеавз, нмхзоы-
ыфз нозлузн оівлмноавлмпрі ла впд 
бійщхд кмйм мпіб ра віглмпзл кіе 
лзкз. Чапрм пакд бмомрщба жа ноава 
йыгзлз, жа лмві и лмві прундлі пвмбм-
гз правайа карайіжармомк хзомкмка-
пхраблзт жкіл у пупнійщлм-
нмйірзфлмку езррі рієї фз ілхмї коа-
їлз, вдйа гм лмвмгм мпкзпйдлля омйі 
йыгзлз в її віглмпзлат ж пупнійщпр-
вмк ра гдоеавмы. 

Поавмва гмнмкмга є лдвіг’єклзк 
ваейзвзк явзцдк ноавмвмї гіиплмпрі 
узвійіжмвалзт гдоеав ра мглієы іж 
мплмвлзт сулкуіи ыозпноугдлуії. 
Пмродба у ноавмвіи гмнмкмжі у взоі-
хдллі кмлкодрлзт езррєвзт пноав 

іплуварзкд жавегз, мпкійщкз бійщ-
хіпрщ лапдйдлля лд вмймгіє і 
мб’єкрзвлм лд кмед вмймгірз упієы 
пукунліпры пндуіайщлзт жлалщ, лдмб-
тіглзт гйя дсдкрзвлмгм ноавмвмгм 
жатзпру пвмїт ноав [1, п. 3]. 

Агвмкаруоа є ваейзвзк ноавм-
взк ілпрзрурмк омжвзлдлзт гдоеав, 
цм прмїрщ ла ваорі ноав і пвмбмг гом-
кагял ра їт мб'єглалщ. Цд ракме 
пкйагла пмуіайщла пзпрдка, яку пкйа-
гаырщ упі агвмкарз мкодкмї гдоеавз. 

Упроіи агвмкаруоз, її нубйіфлм-
ноавмвзи праруп в кмеліи коаїлі кає 
пвмї мпмбйзвмпрі. У євомндипщкіи 
ноавмвіи куйщруоі жагайщлмнозиля-
рзк є лагалля ноавмвмї гмнмкмгз 
номсдпіилзк агвмкармк. У ракмку 
омжукіллі, агвмкар взпрунає ніг оіж-
лзкз лажвакз уієї номсдпії: ноавмжа-
тзплзк (лік. Rechtsanwalt) в Нікдф-
фзлі, агвмкар в Рмпії, Укоаїлі, (со. 
Avocat) у Фоалуії, (ірай. Avvocato) в 
Ірайії. У гдякзт гдоеават сулкуії 
агвмкара взкмлуырщ нодгправлзкз 
гвмт номсдпіи. Нанозкйаг, в Вдйзкіи 
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Бозралії — баооіпрдо (алгй. Barrister) 
ра пмйіпірмо (алгй. Solicitor), в Пмйщці 
— агвмкар (нмй. Adwokat) ра ноавм-
взи оаглзк (нмй. Radca Prawny) [2]. 

Рдайіжауія ноава гомкагялзла ла 
ноавмву гмнмкмгу (у рмку фзпйі і 
жатзпр) кмейзва йзхд жа лмокайщ-
лзт укмв гйя гіяйщлмпрі мпіб, які її 
жгіиплыырщ. Зажлафдла мбправзла 
мбукмвйыє лдмбтігліпрщ бійщх гдра-
йщлмгм взвфдлля жаоубіелмгм гмпвігу 
жатзпру ноав ра гаоалріи мпіб ніг фап 
жгіиплдлля лзкз номсдпіилмї гіяйщ-
лмпрі ж лагалля ноавмвмї гмнмкмгз.  

Пзраллякз нмоівляйщлм-ноавм-
взт гмпйігедлщ у козкілайщлмку 
ноаві  у оіжлі  ндоімгз жаикайзпщ ракі 
вфдлі, як: А. М. Бмикм, Т. В. Ваосм-
ймкдєва, В. І. Бмозпмв, С. С. Міомх-
лзфдлкм, В. О. Навомущкзи, В. І. Ты-
рыгіл, П. Л. Фоіп. Бджнмпдодглщм 
номбйдкарзуі нмоівляйщлм-ноавмвзт 
гмпйігедлщ жймфзлів номрз ноавмпуг-
гя нозпвяфдлм лдбагарм ноаущ (жмкод- 
ка омбмрз М. І. Хавомлыка ра 
М. О. Сніоігмлмва). Помрд, гм ущмгм 
фапу жажлафдла номбйдка лд жлаихйа 
пвмгм лайделмгм взоіхдлля. 

Мдра праррі  нмйягає у алайіжі жа-
оубіелмгм гмпвігу козкілайщлм-
ноавмвмї мтмомлз пупнійщлзт віглм-
пзл, цм жабджндфуырщ гмрозкалля 
ноз жгіиплдллі ноавмпуггя ноава ла 
жатзпр.  

Огла ж нмкірлзт озп пуфаплмгм 
козкілайщлмгм ноава Укоаїлз – имгм 
ріплі жв’яжкз ж нмймедллякз кіела-
омглмгм ноава, які внйзваырщ ла су-
лкуімлувалля и омжвзрмк уієї гайужі. 
Онрзкіжауія узт жв’яжків є мглзк іж 
акруайщлзт ланоякків омжбугмвз 
козкілайщлм-ноавмвмї пзпрдкз Укоа-
їлз ра жабджндфдлля вігнмвіглмпрі 
номгодпзвлзк кіелаомглзк пралгао-
рак рзт жапмбів, які жапрмпмвуырщпя 
гдоеавмы гйя одгуйывалля и мтмом-
лз пупнійщлзт віглмпзл віг жймфзл-
лзт нмпягалщ [3, п. 86]. 

Чапрзлмы 1 пр. 59  Кмлпрзрууії 
Укоаїлз кмелмку лагалм ноавм ла 
ноавмву гмнмкмгу. Поавм ла ноавмву 
гмнмкмгу – уд кмейзвіпрщ сіжзфлмї 
мпмбз мгдоеарз ыозгзфлі (ноавмві) 
нмпйугз. Оглзк іж лаиваейзвіхзт 

взгів ноавмвзт нмпйуг є жатзпр жа-
розкалзт, жааодхрмвалзт, нігмжоы-
валзт, мбвзлувафдлзт, нігпуглзт 
мпіб. Так, ф. 3 пр. 14 Міелаомглмгм 
накру ном гомкагялпщкі і нмйірзфлі 
ноава впралмвйдлм, цм кмедл кає 
ноавм ноз омжгйягі бугщ-якмгм нод-
г'явйдлмгм имку козкілайщлмгм  мб-
взлувафдлля бурз пугедлзк в имгм 
нозпурлмпрі і жатзцарз пдбд  мпмбзп-
рм абм  жа  нмпдодглзурвмк  мбоалмгм  
лзк жатзплзка;  якцм віл лд кає жа-
тзплзка, бурз нмвігмкйдлзк ном уд 
ноавм і карз нозжлафдлмгм имку жа-
тзплзка   в  бугщ-якмку  оажі,  кмйз  
ілрдодпз  ноавмпуггя  рмгм взкага-
ырщ,  бджнйарлм  гйя лщмгм в упякмку 
ракмку взнагку,  кмйз у лщмгм лдкає 
гмпрарлщм кмхрів гйя мнйарз ущмгм 
жатзплзка [4]. Алаймгіфлі нмймедлля 
цмгм жабджндфдлля ноава ла жатзпр 
жакоінйдлі і у Євомндипщкіи кмлвдлуії 
ном жатзпр ноав йыгзлз и мплмвмнм-
ймелзт пвмбмг 1950 о. [5]. 

Іж сакру взжлалля ноава ла ноа-
вмву гмнмкмгу ла кіелаомглмку 
(ноавмвмку) оівлі взнйзває лдмбтіг-
ліпрщ нозгійдлля увагз жабджндфдллы 
имгм одайіжауії и мтмомлз гмпрунлз-
кз ноавмвзкз жапмбакз ла лауімла-
йщлмку оівлі. Ваорм жажлафзрз, цм 
одайіжауія ноава ла ноавмву гмнмкм-
гу, кмейзва йзхд жа  лмокайщлзт 
укмв гйя гіяйщлмпрі мпіб, які її жгіип-
лыырщ. Оглзк іж жапмбів жатзпру 
ноава ла ноавмву гмнмкмгу в Укоаїлз 
є козкілайщла вігнмвігайщліпрщ жа 
вроуфалля в гіяйщліпрщ жатзплзка фз 
нодгправлзка мпмбз, ндодгбафдла 
пр. 397 Козкілайщлмгм кмгдкпу Укоа-
їлз (гайі КК Укоаїлз), яка кіпрзрщпя 
у омжгійі XVIII «Зймфзлз номрз ноа-
вмпуггя» Опмбйзвмї фапрзлз. 

Оуілка мбукмвйдлмпрі, гмпрарлм-
прі ра якмпрі лаявлмї в уіи лмокі 
козкілайщлм-ноавмвмї жабмомлз є 
мглзк ж акруайщлзт нзралщ, взоі-
хдлля якмгм пнозярзкд нігвзцдллы 
оівля жатзпру ноав гомкагял в Укоа-
їлі ра гмжвмйзрщ впралмвзрз оівдлщ 
вігнмвіглмпрі лауімлайщлмгм  козкі-
лайщлмгм жакмлмгавпрва мплмвмнмйм-
елзк (жагайщлмвзжлалзк) нозлуз-
нак ра лмокак кіелаомглмгм ноава в 
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фапрзлі пралгаорів мтмомлз ноав і 
пвмбмг йыгзлз. 

Оглзк іж нозимків гмпйігедлля 
жапмбів мтмомлз ноава ла ноавмву 
гмнмкмгу, цм одайіжуєрщпя фдодж првм-
одлля укмв гйя лмокайщлмї гіяйщлмпрі 
мпіб, які жгіиплыырщ жатзпр жарозка-
лзт, жааодхрмвалзт, нігмжоывалзт, 
мбвзлувафдлзт, нігпуглзт мпіб, жмк-
одка і хйятмк козкілайщлмї жабмомлз 
у вроуфалля в номсдпіилу гіяйщліпрщ, 
є  нмоівляйщлм-ноавмвзи алайіж. 

Пмоівляйщлм-ноавмвзи (нмоівля-
йщлзи, кмкнаоарзвлзи) кдрмг у лаууі 
козкілайщлмгм ноава взкмозпрмву-
єрщпя гйя взжлафдлля жкіпру ра пур-
лмпрі козкілайщлм-ноавмвзт лмок ра 
ілпрзрурів, таоакрдозпрзк козкілайщ-
лмї нмйірзкз гдоеавз фз кіегдоеав-
лзт угоунмвалщ, жакмлмгавпрвм якзт 
гмпйігеуєрщпя, ж кдрмы взявйдлля 
жагайщлзт пурліплзт озп і таоакрдоз-
прзк гмгкз ноава и жакмлмкіолмпрди 
її омжвзрку гйя нмгайщхмгм взжла-
фдлля кмейзвзт ланояків угмпкмла-
йдлля козкілайщлмгм жакмлмгавпрва 
Укоаїлз і ноакрзкз имгм жапрмпувал-
ля [6, п. 29]. 

Пмоівляйщлд ноавмжлавпрвм: гає 
кмейзвіпрщ муілзрз прал омжвзрку 
лауімлайщлмї ноавмвмї пзпрдкз жі пві-
рмвзкз рдлгдлуіякз у омжвзрку ноа-
ва, ла мплмві жіправйдлля вігібоарз 
коаці жоажкз ж ноавмвмгм гмпвігу гйя 
угмпкмлайдлля як лауімлайщлзт ноа-
вмвзт пзпрдк, рак і кіелаомглмгм 
жакмлмгавпрва [7, п. 53-54]. Вмлм гає 
кмейзвіпрщ взявзрз пнійщлі озпз ра 
мпмбйзвмпрі, вжаєкмвнйзв, рдлгдлуії і 
жакмлмкіолмпрі омжвзрку жакмлмгав-
прва оіжлзт гдоеав в укмват ілрдгоа-
уіилзт  номудпів, які вігбуваырщпя 
лзлі в Євомні ра пвірі [8, п. 57]. 

Закмлмгавпрвм оіжлзт євомндипщ-
кзт гдоеав номрягмк багарщмт прм-
йірщ омжвзваймпя птмезк фзлмк. За 
кійщка омків одсмокз, номвдгдлі у ріи 
фз ілхіи коаїлі, які гмвдйз пвмы гм-
уійщліпрщ, нмврмоывайзпя в ілхзт 
коаїлат, тмф і ж ндвлзкз кмгзсікауі-
якз, мбукмвйдлзкз пндузсіфлзкз 
укмвакз і роагзуіякз узт коаїл  абм 
пноякмвалзкз ла упулдлля взявйд-
лзт ноз нмоівляллі номбійів ра лдгм-

йіків нмфаркмвмгм жакмлмгавфмгм оі-
хдлля [9, п. 18]. 

Пдох жа впд, в тмгі гмпйігедлля 
жажлафдлмгм нзралля, лакз буйм вз-
гійдлм гоуну кмгзсікмвалзт жакмлів 
коаїл, які ж іпрмозфлм жукмвйдлзт 
мбправзл укмвлм лайдеарщ гм «нмпр-
оагялпщкмгм»  ноавмвмгм номпрмоу – 
Козкілайщлі кмгдкпз Рдпнубйікз 
Гоужія, Рдпнубйікз Туоккдліпрал, 
Рдпнубйікз Тагезкзпрал, Рдпнубйікз 
Біймоупщ, Рдпнубйікз Ммйгмва, Рдп-
нубйікз Кажатпрал, Аждобаигеалпщкмї 
Рдпнубйікз. 

Так, як і КК Укоаїлз, впі жажла-
фдлі козкілайщлі жакмлз каырщ в 
Опмбйзвзт фапрзлат мкодкі омжгійз 
(гйавз) ном вігнмвігайщліпрщ жа жйм-
фзлз номрз ноавмпуггя. Урік гмпйі-
гедлля нмкажайм, цм каиед у впіт  
козкілайщлзт жакмлат жажлафдлзт 
взцд гдоеав вігпурлі лмокз ном віг-
нмвігайщліпрщ жа жймфзл номрз ноавм-
пуггя, нмгіблзи гм ндодгбафдлмгм 
пр. 397 КК Укоаїлз. Так, йзхд КК 
Рдпнубйікз Кажатпрал кіпрзрщ пр. 435, 
якмы впралмвйдлм козкілайщлу віг-
нмвігайщліпрщ жа ндодхкмгеалля жа-
кмлліи гіяйщлмпрі агвмкарів ра ілхзт 
мпіб нм жатзпру ноав, пвмбмг і жакмл-
лзт ілрдодпів йыгзлз і гомкагялзла, 
а ракме лагаллы ыозгзфлмї гмнмкм-
гз сіжзфлзк і ыозгзфлзк мпмбак [10, 
п. 467]. Оглак ваорм жажлафзрз, цм 
нозряглдлля мпмбз гм козкілайщлмї 
вігнмвігайщлмпрі жа гіялля, які кіп-
рярщ пкйаг жймфзлу, ндодгбафдлмгм пр. 
435 КК Рдпнубйікз Кажатпрал кме-
йзвд йзхд жа укмвз, якцм  уі гіялля 
жавгайз іпрмрлмї хкмгз ноавак, пвм-
бмгак абм жакмллзк ілрдодпак йыгз-
лз і гомкагялзла, ноавак абм жакмл-
лзк ілрдодпак ыозгзфлзт мпіб, мтм-
омлывалзк жакмлмк ілрдодпак пупні-
йщпрва абм гдоеавз. Оред, жймфзл, 
ндодгбафдлзи пр. 435 КК Рдпнубйікз 
Кажатпрал кіпрзрщ кмлпрзрурзвлу 
мжлаку – «жавгалля іпрмрлмї хкмгз», 
а рак  є жймфзлмк ж кардоіайщлзк 
пкйагмк, рмгі як жймфзл, ндодгбафд-
лзи пр. 397 КК Укоаїлз є жймфзлмк ж 
смокайщлзк пкйагмк.  

На лаху гукку, лаявліпрщ  ракмї 
кмлпрзрурзвлмї мжлакз як жавгалля 
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іпрмрлмї хкмгз ноавак, пвмбмгак абм 
жакмллзк ілрдодпак йыгзлз і гомка-
гялзла, ноавак абм жакмллзк ілрд-
одпак ыозгзфлзт мпіб, мтмомлыва-
лзк жакмлмк ілрдодпак пупнійщпрва 
абм гдоеавз гдцм упкйаглыє нозря-
глдлля мпмбз гм козкілайщлмї вігнм-
вігайщлмпрі, мпкійщкз вкоаи пкйаглм 
взжлафзрз мгзлзуы взкіоу хкмгз, 
жавгалмї ноавак, пвмбмгак абм жакмл-
лзк ілрдодпак йыгзлз і гомкагялз-
ла, ноавак абм жакмллзк ілрдодпак 
ыозгзфлзт мпіб, мтмомлывалзк жа-
кмлмк ілрдодпак пупнійщпрва абм 
гдоеавз. 

Ваорм жажлафзрз, цм утвайдлзи в 
1996 о. Ммгдйщлзи КК  гйя гдоеав-
уфаплзущ Снівгоуелмпрі лджайделзт 
гдоеав у омжгійі ном жймфзлз номрз 
ноавмпуггя нознзпів цмгм козкіла-
йщлмї вігнмвігайщлмпрі жа вроуфалля  
в гіяйщліпрщ жатзплзка фз нодгправ-
лзка мпмбз ракме лд ндодгбафав [11]. 
Опкійщкз уди гмкукдлр кав одкмкдл-
гауіилзи таоакрдо ра нмкірлм внйз-
лув ла омжомбку лмвірліт козкілайщ-
лзт жакмлів бійщхмпрі гдоеав- уфап-
лзущ СНД, ла гукку аврмоа, уд в 
ндвліи кіоі нмяплыє вігпурліпрщ у 
узт акрат вігнмвігайщлмпрі жа вроу-
фалля в гіяйщліпрщ жатзплзка фз 
нодгправлзка мпмбз ноз жабджндфдллі 
одайіжауії ноава ла жатзпр ноз жгіип-
лдллі ноавмпуггя. 

Помрд як і Ммгдйщлзи КК 
(пр. 334) рак і гдкійщка козкілайщлзт 
кмгдкпів коаїл «нмпроагялпщкмгм» 
ноавмвмгм номпрмоу, іж гмпйігеувалмї 
гоунз, кіпрярщ лмоку, яка впралмвйыє 
козкілайщлу вігнмвігайщліпрщ жа нмг-
омжу  абм лапзййя у жв’яжку іж жгіип-
лдлляк ноавмпуггя абм номвагедлля 
гіжлалля абм нмндодглщмгм омжпйігу-
валля (пр. 346 КК Рдпнубйікз Таг-
езкзпрал [12], пр. 190 КК Рдпнубйікз 
Туоккдліпрал  [13]). Пмгібла гзпнм-
жзуія кіпрзрщпя у пр. 398 КК Укоаї-
лз, яка впралмвйыє козкілайщлу віг-
нмвігайщліпрщ жа нмгомжу абм лапзйщ-
првм цмгм жатзплзка фз нодгправлз-
ка мпмбз. 

Дмпйігедлля жкіпру козкілайщ-
лмгм жакмлмгавпрва вкажалмї гоунз 
гдоеав, нмкажайм, цм жабмомла у 

вроуфалля в номсдпіилу гіяйщліпрщ 
мпіб, які жгіиплыырщ жатзпр жарозка-
лзт, жааодхрмвалзт, нігмжоывалзт, 
мбвзлувафдлзт, нігпуглзт мпіб лд 
ндодбуває жа кдеакз лауімлайщлмї 
козкілайщлм-ноавмвмї мтмомлз. Пом-
рд, вмлз вкажуырщ ла взкмозпралля 
ілхмгм, ліе ндодгбафдлм КК Укоаїлз, 
пнмпмбу її жабджндфдлля. Рдайіжуварз 
раку мтмомлу цмгм гаоалрмвалзт кі-
елаомглзк і лауімлайщлзк жакмлм-
гавпрвмк ноав ра гаоалріи мпіб ніг 
фап жгіиплдлля лзкз номсдпіилмї 
гіяйщлмпрі ж лагалля ноавмвмї гмнм-
кмгз, жа вігпурлмпрі пндуіайщлмї лмо-
кз ном вігнмвігайщліпрщ жа їт нмоу-
хдлля, кмела жа укмвз впралмвйдлля 
козкілайщлмї вігнмвігайщлмпрі жа 
вфзлдлля (абм лд вфзлдлля) пйуебм-
взкз мпмбакз (гм якзт лайдеарщ и 
нодгправлзкз вйагз, які жмбмв’яжалі 
првмозрз укмвз гйя одайіжауії ноава 
ла жатзпр – номкуомоз, пйігфі, пуггі) 
гіялщ, які ряглурщ іпрмрлі нмоухдлля 
ноав і гаоалріи мпіб ніг фап жгіиплдл-
ля лзк номсдпіилмї гіяйщлмпрі ж ла-
галля ноавмвмї гмнмкмгз. 

Нанозкйаг, пр. 148 КК Рдпнубйі-
кз Тагезкзпрал [12]  впралмвйдлм 
вігнмвігайщліпрщ жа вігкмву у лагаллі 
гомкагялзлу ілсмокауії. Чапрзла 
гоуга вкажалмї праррі кіпрзрщ квайі-
сікауіилу мжлаку: вфзлдлля гіялля ж 
взкмозпралляк пйуебмвмгм пралмвз-
ца. Алаймгіфлу лмокз кіпрзрщ  і КК 
Рдпнубйікз Біймоупщ (пр. 204) [14]. 
Помрд КК Рдпнубйікз Тагезкзпрал 
квайісікує вкажалу лмоку як жймфзл 
номрз кмлпрзрууіилзт ноав ра пвмбмг 
йыгзлз ра гомкагялзла, а КК Рдпну-
бйікз Біймоупщ – як  жймфзл номрз 
йыгзлз. 

Ваорм жалафзрз, цм мплмвлу ном-
бйдку жапрмпувалля пр. 397 КК Укоа-
їлз пралмвзрщ пака гзпнмжзуія  - 
«вфзлдлля в бугщ-якіи смокі ндодх-
кмг гм жгіиплдлля ноавмкіолмї гіяйщ-
лмпрі жатзплзка фз нодгправлзка 
мпмбз». Тдокіл «вроуфалля в бугщ-
якіи смокі» лд кає мглмжлафлмгм 
омжукілля у вірфзжляліи ыозгзфліи 
йірдоаруоі і є гмвмйі гзпкупіилзк. Ці 
ндодхкмгз кмеурщ првмоыварзпя,  
жмкодка,  і хйятмк   вігкмвз в ла-
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галлі лдмбтіглзт кардоіайів, гмкукд-
лрів абм ілхмї ілсмокауії.  

Сйіг вкажарз,  цм пр. 24 Закмлу 
Укоаїлз «Пом агвмкаруоу ра агвмкар-
пщку гіяйщліпрщ» могалак гдоеавлмї 
вйагз, могалак кіпудвмгм пакмвоягу-
валля, їт нмпагмвзк ра пйуебмвзк 
мпмбак, кдоівлзкак нігнозєкпрв, 
упралмв, могаліжауіи, гомкагпщкзт 
мб’єглалщ  впралмвйдлм мбмв’яжмк 
цмгм лагалля цмгм лагалля агвмка-
ру ла имгм жанзр вігнмвіглмї ілсмо-
кауії ра кмніи гмкукдлрів, коік ілсм-
окауії ж мбкдедлзк гмпрунмк і кмніи 
гмкукдлрі, в якзт кіпрзрщпя ілсмо-
кауія ж мбкдедлзк гмпрунмк [15]. 
Чапрзла 3 уієї праррі кіпрзрщ вкажівку 
ла вігнмвігайщліпрщ, впралмвйдлу гі-
ыфзк жакмлмгавпрвмк, жа вігкмву, 
лдпвмєфаплу вігкмву ілсмокауії, жмк-
одка і козкілайщлу. 

Тмгі як, вігнмвіглм гм нознзпів 
Закмлу Укоаїлз «Пом ілсмокауіы», 
ілсмокауієы ж мбкдедлзк гмпрунмк 
є кмлсігдлуіила, раєкла ра пйуебмва 
ілсмокауія. Кмлсігдлуіилмы є ілсм-
окауія гмпрун гм якмї мбкдедлм 
ыозгзфлмы мпмбмы. Кмлсігдлуіила 
ілсмокауія кмед нмхзоыварзпя жа 
баеалляк (жгмгмы) вігнмвіглмї мпмбз 
у взжлафдлмку лды нмоягку вігнмві-
глм гм ндодгбафдлзт лды укмв [16]. 
Тмбрм, взтмгяфз ж галмї лмокз кмела 
ыозгзфла мпмба пакмпріилм взжлафає 
одезк гмпруну гм ілсмокауії, вйап-
лзкмк якмї вмла є. Поз ущмку ыоз-
гзфла мпмба лд мбкдедла в фапі цмгм 
кмкдлру лагалля ілсмокауії прарупу 
«ж мбкдедлзк гмпрунмк». А мред уд 
є кмейзвзк і ніг фап бджнмпдодглщм-
гм жвдолдлля агвмкара іж вігнмвіглзк 
жанзрмк. 

На лаху гукку, буйм б гмодфлзк 
жанмжзфзрз гмпвіг вкажалзт взцд 
коаїл ра впралмвзрз козкілайщлу 
вігнмвігайщліпрщ жа вігкмву у лагаллі 
гомкагялзлу ілсмокауії.  

Алайіж КК Рдпнубйікз Гоужія нм-
кажав, цм галзи кмгдкп лд кіпрзрщ 
лмокз, нмгіблмї гм пр. 397 КК Укоаї-
лз. В рми ед фап алайіж гає кмейз-
віпрщ жомбзрз взплмвмк, цм вфзлдлля 
в бугщ-якіи смокі ндодхкмг гм жгіи-
плдлля ноавмкіолмї гіяйщлмпрі жатзп-

лзка фз нодгправлзка мпмбз нм ла-
галлы ноавмвмї гмнмкмгз абм нмоу-
хдлля впралмвйдлзт жакмлмк гаоал-
ріи їт гіяйщлмпрі ра номсдпіилмї рає-
клзуі, вфзлдлд пйуебмвмы абм нмпа-
гмвмы мпмбмы (як нозкйаг, пйігфзк, 
номкуомомк фз пуггды, кдоівлзкмк 
нігнозєкпрва), кмед мгдоеарз коз-
кілайщлм-ноавмву муілку, як жймвез-
валля пйуебмвзк пралмвзцдк 
(пр. 332), як ндодвзцдлля пйуебмвзт 
нмвлмваедлщ (пр. 333), абм як пйуе-
бмва лдгбайіпрщ (пр. 342) [17]. Оред, 
жа вігпурлмпрі в жакмлмгавпрві пндуіа-
йщлмї лмокз ном козкілайщлу вігнм-
вігайщліпрщ жа вфзлдлля в бугщ-якіи 
смокі ндодхкмг гм жгіиплдлля ноа-
вмкіолмї гіяйщлмпрі жатзплзка фз 
нодгправлзка мпмбз нм лагаллы ноа-
вмвмї гмнмкмгз абм нмоухдлля впра-
лмвйдлзт жакмлмк гаоалріи їт гіяйщ-
лмпрі ра номсдпіилмї раєклзуі, ракі 
гіялля кмейзвм квайісікуварз як 
пйуебмвзи жймфзл. 

Цікавм жажлафзрз, цм КК Аждо-
баигеалпщкмї Рдпнубйікз, як і КК 
Рдпнубйікз Гоужія, лд кіпрзрщ емглмї 
лмокз, нмгіблмї гм нмймедлщ пр. 397 
КК Укоаїлз. Оглак ракі гіялля як 
вфзлдлля в бугщ-якіи смокі ндодх-
кмг гм жгіиплдлля ноавмкіолмї гіяйщ-
лмпрі жатзплзка фз нодгправлзка 
мпмбз нм лагаллы ноавмвмї гмнмкмгз 
абм нмоухдлля впралмвйдлзт жакм-
лмк гаоалріи їт гіяйщлмпрі ра номсд-
піилмї раєклзуі, кмейзвм квайісіку-
варз як пйуебмві жймфзлз: пр. 308 - 
жймвезвалля нмпагмвзкз нмвлмва-
едллякз, пр. 309 – ндодвзцдлля нм-
пагмвзт нмвлмваедлщ, пр. 314 – тайа-
рліпрщ [18, п. 207-211]. 

Ужагайщлыыфз взкйагдлд, вбафа-
єрщпя, цм  у бійщхмпрі  коаїл   «нмпр-
оагялпщкмгм» номпрмоу лд ндодгбафд-
ла козкілайщлм-ноавмва жабмомла жа 
вроуфалля в гіяйщліпрщ в гіяйщліпрщ 
жатзплзка фз нодгправлзка мпмбз 
ноз жгіиплдллі номсдпіилмї гіяйщлмп-
рі, як пндуіайщла лмока. Помрд, алайіж 
нмкажав, цм одайіжауія мтмомлз цмгм 
гаоалрмвалзт кіелаомглзк і лауім-
лайщлзк жакмлмгавпрвмк ноав ра га-
оалріи мпіб ніг фап жгіиплдлля лзкз 
номсдпіилмї гіяйщлмпрі ж лагалля 
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ноавмвмї гмнмкмгз, жа вігпурлмпрі 
пндуіайщлмї лмокз ном вігнмвігайщ-
ліпрщ жа їт нмоухдлля, кмейзва жа 
укмвз впралмвйдлля козкілайщлмї 
вігнмвігайщлмпрі жа вфзлдлля (абм лд 

вфзлдлля) пйуебмвзкз мпмбакз гі-
ялщ, які ряглурщ іпрмрлі нмоухдлля 
ноав і гаоалріи мпіб ніг фап жгіиплдл-
ля лзк номсдпіилмї гіяйщлмпрі ж ла-
галля ноавмвмї гмнмкмгз. 
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Нагмймхдлм ла вігпурлмпрі у козкілайщлзт кмгдкпат бійщхмпрі коаїл «нмпроагялпщ-
кмгм» номпрмоу козкілайщлм-ноавмвмї жабмомлз жа вроуфалля в гіяйщліпрщ жатзплзка 
фз нодгправлзка мпмбз ноз жгіиплдллі номсдпіилмї гіяйщлмпрі, як пндуіайщлмї лмокз. 
Помрд, одайіжауія мтмомлз цмгм гаоалрмвалзт кіелаомглзк і лауімлайщлзк жакмлм-
гавпрвмк ноав ра гаоалріи мпіб ніг фап жгіиплдлля лзкз номсдпіилмї гіяйщлмпрі ж 
лагалля ноавмвмї гмнмкмгз, жа вігпурлмпрі пндуіайщлмї лмокз ном вігнмвігайщліпрщ жа 
їт нмоухдлля, кмейзва жа укмвз впралмвйдлля козкілайщлмї вігнмвігайщлмпрі жа 
вфзлдлля (абм лд вфзлдлля) пйуебмвзкз мпмбакз гіялщ, які ряглурщ іпрмрлі нмоу-
хдлля ноав і гаоалріи мпіб ніг фап жгіиплдлля лзк номсдпіилмї гіяйщлмпрі ж лагалля 
ноавмвмї гмнмкмгз. 

Кйыфмві пймва: жатзплзк, вроуфалля в номсдпіилу гіяйщліпрщ, козкілайщла віг-
нмвігайщліпрщ, нмоівляйщлзи алайіж. 

 
 
Кмйягзла Т. Е. Орвдрпрвдллмпрщ жа вкдхардйщпрвм в гдярдйщлмпрщ жацзрлзка 

нм угмймвлмку жакмлмгардйщпрву Укоазлш з жаоубделшт гмпугаопрв. Соавлзрдйщ-
лши алайзж  

Аллмраузя. Помалайзжзомвала гоунна кмгзсзузомваллшт жакмлмв проал, кмрм-
ошд нм зпрмозфдпкз мбупймвйдллшк мбпрмярдйщпрвак упймвлм мрлмпярпя к «нмпрпмвд-
рпкмку» ноавмвмку номпроалпрву. Оркдфдлм мрпурпрвзд в угмймвлшт кмгдкпат бмйщ-
хзлпрва проал «нмпрпмвдрпкмгм» номпроалпрва угмймвлм-ноавмвмгм жанодра жа вкдха-
рдйщпрвм в гдярдйщлмпрщ жацзрлзка зйз нодгправзрдйя йзуа ноз мпуцдпрвйдлзз 
номсдппзмлайщлми гдярдйщлмпрз, как пндузайщлми лмокш. Оглакм, одайзжаузя мтоа-
лш нм гаоалрзомваллшт кдегулаомглшк з лаузмлайщлшк жакмлмгардйщпрвмк ноав з 
гаоалрзи йзу ноз мпуцдпрвйдлзз зкз номсдппзмлайщлми гдярдйщлмпрз нм мкажалзы 
ноавмвми нмкмцз, ноз мрпурпрвзз пндузайщлми лмокш мб мрвдрпрвдллмпрз жа зт 
лаоухдлзд, вмжкмела ноз упймвзз упралмвйдлзя угмймвлми мрвдрпрвдллмпрз жа пмвд-
охдлзд (зйз лд пмвдохдлзя) гмйелмпрлшкз йзуакз гдялзи, кмрмошд вйдкур пуцдп-
рвдллшд лаоухдлзя ноав з гаоалрзи йзу ноз мпуцдпрвйдлзз зкз номсдппзмлайщлми 
гдярдйщлмпрз нм мкажалзы ноавмвми нмкмцз. 

Кйыфдвшд пймва: жацзрлзк, вкдхардйщпрвм в номсдппзмлайщлуы гдярдйщлмпрщ, 
угмймвлая мрвдрпрвдллмпрщ, поавлзрдйщлши алайзж. 

 
 
Koliagina T. Responsibility for interpretation in activity protection for criminal 

legislation of Ukraine and foreign state. Comparative analysis  
Abstract. The group of codified laws of countries those due to circumstances are 

conditionally refer to ―post - soviet‖ law area were analyzed. There was noticed the 
absence of prohibition of interference with professional activities of defender or 
representative while implementation of professional activity as a special norm in the 
criminal codes of most ―post – soviet‖ countries. However, the implementation of 
protection under the guaranteed international and national legislation of the rights and 
guarantees of persons in the exercise of their professional activities to provide legal 
assistance, in the absence of a special rule on liability for their violation, is possible 
subject to criminal responsibility for the commission (or non-commission) of acts , which 
entail significant violations of the rights and guarantees of persons in the exercise of their 
professional activities to provide legal assistance 

Key words: defender, professional intervention, criminal liability, comparative 
analysis. 


