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Мовлення
Людина, яка цілодобово дивиться 

телевізор і грає у відеоігри, ніколи 
не зможе чітко та якісно висловити 
свою думку, грамотно побудувати 
речення, виступ, провести перего-
вори. Людина, яка читає книжки, 
навпаки, має значний словниковий 
запас, грамотно говорить, лаконіч-
но й по суті висловлює думки, вміє 
чітко донести та відстояти свою по-
зицію. Отже, читання літератури є 
важливим чинником. Бажано, щоб 
це все ж таки була не лише юридич-
на література, але й класичні твори.

Здатність чути клієнта
Правильно зрозуміти завдання та 

почути клієнта – один з найголов-
ніших чинників. Комунікація з клі-
єнтом завжди має бути на високому 
рівні з метою почути бачення клі-
єнта, правильно його інтерв’ювати, 
чітко вибудувати бачення та очіку-
вання клієнта. При цьому важливо 
правильно поставити запитання та 

дізнатися додаткову інформацію, 
яка може бути важливою для захи-
сту інтересів клієнта, однак, на його 
думку, має другорядне значення для 
справи. Правильно налагоджена ко-
мунікація також означає відстою-
вання власних меж, щоб клієнт не 
бачив у юристі постійного поміч-
ника з будь-яких питань, «не сів на 
голову». При цьому залишається 
важливим своєчасне інформування 
клієнта щодо плану дій із захисту, 
представлення інтересів, викона-
ної роботи, наслідків, змін у справі, 
пояснення наслідків та подальшого 
розвитку подій.

Пунктуальність
Для юриста є неприпустимим 

запізнення, зрив дедлайнів, несвоє-
часне інформування партнерів, 
колег, клієнтів стосовно змін об-
ставин у справі, несвоєчасне вико-
нання поставлених завдань та не 
інформування щодо перенесених 
строків виконання завдань. Своє-
часність зазначених дій вказує на 
довіру, повагу до такого юриста, 
оскільки саме такому юристу дові-
рятимуть складні та цікаві проек-
ти, розуміючи, що на таку людину 
можна покластися.

Охайність
«Все в житті починається з не-

прибраних шкарпеток». Охайність – 
це не лише зовнішній вигляд або 
наявністю дорогого ділового костю-
ма. Охайність проявляється також 
у документах, які уважно розкладе-
ні в адвокатському досьє, у вчасно 
вписаному в білінг запису, а також 
у начищеному взутті та охайному 
зовнішньому вигляді. Юрист завж-
ди має виглядати презентабельно, 
адже наперед невідомо, які зустрічі, 
слідчі дії, судові засідання можуть 
відбуватися протягом дня. 
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По-перше, Закон прямо надає 
право сторонам звертатися з 
клопотанням про закриття кри-
мінального провадження, щодо 
якого існує нескасована постано-
ва чи ухвала про закриття кри-
мінального провадження за тими 
ж фактами. Відмова прокурора 
або слідчого у задоволенні такого 
клопотання може бути оскар-
жена слідчому судді, а рішення 
слідчого судді за результатом 
розгляду такої скарги підлягає 
апеляційному перегляду. Реалі-
зація зазначених норм сприяти-
ме підвищенню процесуальних 
гарантій сторін кримінального 
провадження.

По-друге, КПК України допов-
нюється нормою, згідно з якою 
слідчий суддя має право закрити 
кримінальне провадження у ра-
зі закінчення строку досудового 
розслідування з моменту почат-
ку досудового розслідування до 
дня повідомлення особі про підоз-
ру. При цьому варто відзначити, 
що право на звернення з відповід-
ним клопотанням надано «іншій 
особі права чи законні інтереси 
якої обмежуються під час досу-
дового розслідування». Зазначе-
на норма частково усуває недо-
сконалість та неврегульованість 
процесуального стану так званих 
«фактових» кримінальних про-
ваджень, в яких жодній особі не 
повідомлялося про підозру. 

Так, усталеною є практика 
правоохоронних органів щодо 
проведення тривалих слідчих дій 
без повідомлення будь-якій особі 
про підозру. В такому випадку 
жодна особа не набуває статусу 
сторони кримінального прова-
дження та не має процесуальних 
можливостей щодо оскаржен-
ня дій слідчого. Законом України 

№2147-VIII від 03.10.2017 р. вже 
були обмежені строки досудово-
го розслідування таких кримі-
нальних проваджень. Новий За-
кон надає «іншим особам» право 
на звернення з клопотанням про 
закриття провадження.

По-третє, Закон значно роз-
ширює перелік підстав для зво-
ротної вимоги держави за шко-
дою, завданою прокурором або 
слідчим. Тепер право на зворот-
ну вимогу надано не лише у разі 
встановлення в діях прокурора 
або слідчого складу криміналь-
ного правопорушення, але й у ви-
падку вчинення дисциплінарного 
проступку. 

Також Закон передбачає важ-
ливе нововведення, що ухвала 
слідчого судді або прокурора, 
якою скасовано рішення чи зобо-
в'язано їх вчинити певні дії, не 
пізніше наступного дня після ух-
валення надсилається керівнико-
ві органу, службовою, посадовою 
особою якого є слідчий, прокурор, 
для організації проведення служ-
бового розслідування та вирішен-
ня питання щодо притягнення 
винних осіб до відповідальності. 
Варто очікувати, що ця норма 
забезпечить усунення негатив-
ної практики системного ігнору-
вання слідчими та прокурорами 
ухвал слідчих суддів на штучних 
підставах, що особливо актуаль-
но у випадках повернення тимча-
сово вилученого майна, скасуван-
ня арешту майна тощо.

Загалом, Закон можна оціни-
ти позитивно з позиції додат-
кових процесуальних гарантій, 
правової визначеності неврегульо-
ваних питань досудового розслі-
дування та відшкодування шко-
ди, заподіяної необґрунтованими 
діями слідчих або прокурорів. 

18.09.2018 р. Верховна Рада 
України прийняла в цілому Закон 
України «Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів України 
щодо удосконалення забезпечення 
дотримання прав учасників кримі-
нального провадження та інших 
осіб правоохоронними органами 
під час здійснення досудового роз-

слідування». За ідеєю розробників, 
Закон сприятиме вдосконаленню 
положень законодавства, спрямо-
ваних на забезпечення дотриман-
ня прав учасників кримінального 
провадження та інших осіб право-
охоронними органами під час до-
судового розслідування криміналь-
них правопорушень.


