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Про ювенальну юстицію

Нині досить активно у сучасному
суспільстві обговорюється питання
ювенальної юстиції. Що означає дане
поняття редакція “ПВ” попросила
прокометувати начальника Головного
управління юстиції у Полтавській
області Колотілову Тетяну Михайлівну?

Колотілова Т.М. Ювенальна юстиція
щодо неповнолітніх - це міжнародний
термін, який стосується системи
юстиції, що спеціально розроблена для
неповнолітніх, які перебувають у
конфлікті з законом. Така система
передбачає спеціальні форми роботи з
підлітками, які вчинили злочин, що
відповідають їхньому віку та рівню
розвитку або зрілості.

У законодавстві України ювенальна
юстиція розглядається у вузькому
розумінні. Саме тому застосовується
термін  "кримінальна юстиція щодо
неповнолітніх".

Кор.: Тетяно Михайлівно, нині серед
населення поширена думка, що
ювенальна юстиція легалізує втручання
держави у сімейні справи. Чи так це
насправді?

Колотілова Т.М. Це помилкова думка.
Ювенальна юстиція та процедура
позбавлення батьківських прав не
пов'язані між собою. Ювенальна юсти-
ція є системою державного правового
реагування на проблему підліткової
злочинності. Ця система складається з
законів, процедур, інституцій, розроб-
лених безпосередньо з урахуванням
вікових особливостей молоді, які
перебувають у конфлікті з законом,
визнаючи той факт, що неповнолітні ще
не досягли рівня зрілості.

Крім того позбавлення батьківських
прав є юридичною процедурою, яка
застосовується на підставі чітких
законодавчих норм ст.164 Сімейного
кодексу України.

Кор.: Тетяно Михайлівно, які ж саме
підстави позбавлення батьківських
прав передбачені законодавством?

Колотілова Т.М.  Мати,  батько  можуть
бути  позбавлені судом батьківських
прав, якщо вона, він:
1) не забрали  дитину  з  пологового  бу-
динку  або  з  іншого закладу  охорони
здоров'я без поважної причини і про-
тягом шести місяців не виявляли щодо
неї батьківського піклування;
2) ухиляються від виконання своїх
обов'язків  по  вихованню дитини;
3) жорстоко поводяться з дитиною;
4) є хронічними алкоголіками або нар-
команами;
5) вдаються до будь-яких видів
експлуатації   дитини, примушують її до
жебракування та бродяжництва;
6) засуджені за вчинення умисного
злочину щодо дитини.

Якщо суд при розгляді справи про
позбавлення батьківських прав виявить
у діях батьків або одного з них ознаки
злочину,  він порушує кримінальну
справу. 

Кор.: Тетяно Михайлівно, яка ситуація
щодо розвитку кримінальної юстиції у
нашій державі? Чи прийнята норма-
тивно-правова база з вищезазначених
питань ? 

Колотілова Т.М. З метою належного
виконання Україною взятих на себе
міжнародних зобов'язань у частині
забезпечення дітям особливого піклу-
вання та допомоги  з боку держави,
реалізації положень Конституції Украї-
ни щодо визнання людини,  її життя і
здоров'я, честі і гідності найвищою
соціальною цінністю, забезпечення ко-
жній людині права на вільний розвиток
своєї особистості, а  також з огляду на
рівень дитячої злочинності виникає
необхідність у розробленні державної
політики у сфері захисту прав дітей, які
потрапили у конфлікт із законом. З цією
метою  24 травня 2011 року з метою
зменшення кількості злочинів та право-
порушень серед неповнолітніх Пре-
зидент України підписав Указ
№ 597/2011 "Про Концепцію розвитку
кримінальної юстиції щодо неповно-
літніх в Україні". Розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 12
жовтня 2011 №1039-р затверджено план
заходів щодо реалізації Концепції
розвитку кримінальної юстиції щодо
неповнолітніх в Україні Реалізація Кон-
цепції  має  проходити  поетапно  протя-
гом 2011-2016 років. 

Під час   реалізації  Концепції  мають
здійснюватися  заходи нормативно-пра-
вового, організаційного, методич-ного,
інформаційного та кадрового забез-
печення. 

Заходи нормативно-правового забез-
печення мають включати: удоскона-
лення нормативно-правової бази у
сфері захисту прав і законних інтересів
неповнолітніх, зокрема, при притяг-
ненні їх до відповідальності; прийняття
законів  про безоплатну правову допо-
могу, медіацію (примирення), службу
пробації; розроблення державної прог-
рами соціального захисту та реабі-

літації неповнолітніх, які вчинили пра-
вопорушення; підготовку пропозицій
щодо створення єдиної системи вза-
ємодії та адміністрування діяльності
органів, що працюють з дітьми.

Кор.: Тетяно Михайлівно, а які взагалі
завдання  ювенальної юстиції? 

Колотілова Т.М. Головне завдання
ювенальної юстиції це не тільки пока-
рати, а й зробити все, щоб у дитини
більше не виникало бажання порушу-
вати закон. Система ювенальної юстиції
спрямовує свої сили на забезпечення
благополуччя неповнолітнього і забез-
печення того, що будь-які міри впливу
на неповнолітніх правопорушників
завжди були співвідносними як з
особливостями особистості право-
порушника, так і з обставинами право-
порушення. Завдання ювенальної юсти-
ції - перейти від караючого правосуддя
до реабілітаційно-виховного. 

Кор.: Тетяно Михайлівно, а які заходи у
нашій державі уже проведено з метою
впровадження кримінальної юстиції
неповнолітніх?

Колотілова Т.М. Одним із вагомих
кроків у напрямку захисту прав дитини
стало запровадження Указом Прези-
дента України від 11 серпня 2011 року
інституту Уповноваженого Президента
України з прав дитини, який забезпечує
здійснення  Президентом України
конституційних повноважень щодо за-
безпечення додержання конституційних
прав  дитини, виконання Україною
міжнародних зобов'язань у цій сфері.

Розвиток кримінальної юстиції щодо
неповнолітніх має передбачати забез-
печення доступу неповнолітніх до
безоплатної правової допомоги. На
виконання даної норми Концепції 9
липня 2011 року набрав чинності Закон
України "Про безоплатну правову допо-
могу", який розробило Міністерство
юстиції України. Закон визначає зміст
права на безоплатну правову допомогу,
порядок його реалізації, підстави та
порядок надання безоплатних правових
послуг. 

Законом передбачено створення двох
взаємопов`язаних складових системи
безоплатної правової допомоги -
первинної та вторинної. Первинна без-
оплатна правова допомога охоплю-
ватиме такі види правових послуг, як
надання правової інформації, консуль-
тацій і роз'яснень з правових питань,
складання заяв, скарг та інших доку-
ментів правового характеру (окрім про-
цесуальних), надання допомоги в
забезпеченні доступу особи до вторин-
ної правової допомоги та медіації. 

Кор.: Тетяно Миихайлівно, хто надава-
тиме таку правову допомогу
громадянам?

Колотілова Т.М. Суб'єктами надання
безоплатної первинної правової допо-
моги в Україні є: 
1) органи виконавчої влади; 
2) органи місцевого самоврядування; 
3) фізичні та юридичні особи при-

Начальник 
Головного управління юстиції 

у Полтавській області
Т.М. Колотілова 
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ватного права; 
4) спеціалізовані установи. 

На сьогодні безоплатна первинна допо-
мога вже надається:          
- у системі органів юстиції Полтавської
області можна отримати безоплатну пер-
винну правову допомогу на базі 33
громадських приймалень, створені і діють
при управліннях юстиції, а також у
виїзних консультативних пунктах, в ро-
боті яких беруть участь працівники
органів юстиції. Протягом 1 півріччя 2012
року у громадських приймальнях області
надано 2301 правову консультацію,  під
час проведення виїзних прийомів надано
902  консультації.
- при місцевих державних адміністраціях,
центрах соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді, виконавчих органах районних,
міських рад також діють громадські
приймальні з надання безоплатної право-
вої допомоги та  виїзні консультаційні
пункти для надання правової допомоги
громадянам віддалених районів сільської
місцевості.

Кор.:  Тетяно Михайлівно, чи матимуть
право діти на отримання безоплатної
вторинної правової допомоги? 

Колотілова Т.М. Відповідно до Закону
України "Про безоплатну правову допо-
могу" право на вторинну безоплатну пра-
вову допомогу мають діти-сироти, діти,
позбавлені батьківського піклування, без-
притульні діти, діти, які можуть стати або
стали жертвами насильства в сім'ї, особи,
на яких поширюється дія Закону України
"Про біженців". 

Кор.: Тетяно Михайлівно, роз'ясніть будь-
ласка, що передбачає вторинна правова
допомога та хто її буде надавати?

Колотілова Т.М. На сьогодні, вторинна
безоплатна правова допомога ще не
надається, проте вона полягатиме у
наданні таких правових послуг  як:
- захист від обвинувачення; 
- здійснення представництва інтересів
осіб, які мають право на безоплатну
вторинну правову допомогу, в судах,
інших державних органах, органах місце-
вого самоврядування, перед іншими
особами; 
- складання процесуальних документів. 
Відповідно до  зазначеного  Закону  су-

б'єктами надання безоплатної вторинної
правової допомоги в Україні є: 
1) центри з надання безоплатної вторин-
ної правової допомоги; 
2) адвокати, включені до Реєстру адво-
катів, які надають безоплатну вторинну
правову допомогу на постійній основі за
контрактом; 
3) адвокати, включені до Реєстру адво-
катів, які надають безоплатну вторинну
правову допомогу на тимчасовій основі на
підставі договору. 

Кор.:  Тетяно Михайлівно, чи існують в
Полтавській області Центри з надання
безоплатної вторинної правової допомо-
ги? Які послуги можна буде там
отримати?  

Колотілова Т.М. 15 серпня 2012 року був
зареєстрований Полтавський обласний
центр з надання безоплатної вторинної
правової допомоги і з цього часу набув
статусу юридичної особи. Координа-

ційним центром з надання правової
допомоги затверджене Положення про
Полтавський обласний центр з надання
безоплатної вторинної правової допомоги.

Центр діятиме як неприбуткова
державна установа, фінансуватиметься з
Державного бюджету України, та інших
джерел, не заборонених законодавством. 

Центр організовуватиме надання
безоплатної вторинної правової допомоги,
зокрема:
1) забезпечуватиме складення процесу-
альних документів за зверненням суб'єк-
тів права на безоплатну вторинну правову
допомогу; 
2) забезпечуватиме участь захисника при
провадженні дізнання, досудового слідст-
ва та в розгляді кримінальної справи в суді
у випадках, коли участь захисника є
обов'язковою відповідно до положень
Кримінально-процесуального кодексу
України, а також у випадках, коли
підозрюваний, обвинувачений, підсудний,
який є суб'єктом права на безоплатну
вторинну правову допомогу, не може
запросити захисника через відсутність
коштів чи з інших об'єктивних причин; 
3) забезпечуватиме участь захисника у
розгляді справи про адміністративне
правопорушення; 
4) забезпечуватиме здійснення представ-
ництва інтересів суб'єктів права на
безоплатну вторинну правову допомогу в
судах, інших органах державної влади,
органах місцевого самоврядування, перед
іншими особами; 
5) укладатиме контракти з адвокатами,
включеними до Реєстру адвокатів, які
надають безоплатну вторинну правову
допомогу, для надання такої допомоги на
постійній основі  або  на тимчасовій ос-
нові (на підставі окремих договорів про
надання послуг).

Кор.: Тетяно Михайлівно, ще одним із
кроків впровадження кримінальної юсти-
ції щодо неповнолітніх та реформування
системи судочинства взагалі є прийнят-
тя нового Кримінального процесуального
кодексу України, який вступив у дію 19
листопада 2012 року. Скажіть будь-
ласка, які зміни процесу правосуддя щодо
неповнолітніх передбачені цим кодексом?

Колотілова Т.М. Загалом Кримінальний
процесуальний кодекс, ухвалений Верхов-
ною Радою, робить процес правосуддя
щодо дітей більш гуманним. Зокрема
КПК передбачає введення посади
спеціального слідчого у справах дітей
(тобто ювенальна міліція та ювенальні
слідчі), запровадження спеціалізації суд-
дів у кримінальному провадженні щодо
дітей, які будуть займатися виключно
справами дітей (тобто ювенальнальні
судді). Аналогічну спеціалізацію плану-
ється запровадити для прокурорів, що
беруть участь у кримінальному про-
вадженні щодо дітей (тобто ювенальні
прокурори).

Кор.: Тетяно Михайлівно, чи передбачено
законодавством додаткові вимоги до
ювенальних суддів?

Колотілова Т.М. Судді    (суддя),    упов-
новажені   здійснювати   кримінальне про-
вадження   щодо   неповнолітніх,   обира-
ються  з  числа  суддів відповідного  суду
зборами суддів цього суду за пропозицією
голови суду   або  за  пропозицією  будь-

Свідок, 
права та обов'язки свідка,

відповідальність свідка,
відповідальність свідка

Відповідно до положень Кримі-
нального процесуального кодексу
України прийнятого Верховною Радою
України 13.04.2012, що набере чин-
ності 19.11.2012 встановлено, що свід-
ком є фізична особа, якій відомі або
можуть бути відомі обставини, що
підлягають доказуванню під час
кримінального провадження, і яка
викликана для давання показань.

Не можуть бути допитані як свідки:
- захисник, представник потерпілого,
цивільного позивача, цивільного від-
повідача, законний представник потер-
пілого, цивільного позивача у кримі-
нальному провадженні - про обстави-
ни, які стали їм відомі у зв'язку з
виконанням функцій представника чи
захисника;
- адвокати - про відомості, які ста-
новлять адвокатську таємницю;
- нотаріуси - про відомості, які станов-
лять нотаріальну таємницю;
- медичні працівники та інші особи,
яким у зв'язку з виконанням професій-
них або службових обов'язків стало
відомо про хворобу, медичне обсте-
ження, огляд та їх результати, інтимну
і сімейну сторони життя особи - про
відомості, які становлять лікарську
таємницю;
- священнослужителі - про відомості,
одержані ними на сповіді віруючих;
- журналісти - про відомості, які
містять конфіденційну інформацію
професійного характеру, надану за
умови нерозголошення авторства або
джерела інформації;
- професійні судді, народні засідателі
та присяжні - про обставини обгово-
рення в нарадчій кімнаті питань, що
виникли під час ухвалення судового
рішення, за винятком випадків кри-
мінального провадження щодо прий-
няття суддею (суддями) завідомо
неправосудного вироку, ухвали;
- особи, які брали участь в укладенні
та виконанні угоди про примирення в
кримінальному провадженні, - про
обставини, які стали їм відомі у зв'язку
з участю в укладенні та виконанні
угоди про примирення;
- особи, до яких застосовані заходи
безпеки, - щодо дійсних даних про їх
особи;
- особи, які мають відомості про дійсні
дані про осіб, до яких застосовані
заходи безпеки, - щодо цих даних.

Особи, передбачені пунктами 1-5
частини другої статті 65, з приводу
зазначених довірених відомостей
можуть бути звільнені від обов'язку
зберігати професійну таємницю осо-
бою, що довірила їм ці відомості, у
визначеному нею обсязі. Таке звіль-
нення здійснюється у письмовій формі
за підписом особи, що довірила заз-
начені відомості.

Не можуть без їх згоди бути допитані
як свідки особи, які мають право
дипломатичної недоторканності, а та-
кож працівники дипломатичних пред-
ставництв - без згоди представника
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якого  судді  цього  суду,  якщо пропо-
зиція  голови  суду  не  була  підтри-
мана, на строк не більше трьох  років  і
можуть бути переобрані повторно.
Кількість суддів, уповноважених
здійснювати    кримінальне    про-
вадження    щодо неповнолітніх, визна-
чається окремо для кожного суду
зборами суддів цього   суду.   Суддею,
уповноваженим   здійснювати  кримі-
нальне провадження  щодо  неповно-
літніх, може бути обрано суддю із
стажем роботи   суддею   не   менше
десяти  років,  досвідом  здійснення 
кримінального  провадження  в суді і
високими морально-діловими та
професійними   якостями. У разі  від-
сутності  в  суді  суддів  з необхідним
стажем   роботи   суддя,   уповнова-
жений здійснювати кримінальне  про-
вадження  щодо  неповнолітніх,  оби-
рається з числа суддів, які мають
найбільший стаж роботи на посаді
судді. 

Кор.:  Тетяно Михайлівно, які ж ще
новели включені до Кримінального
процесуального кодексу щодо розши-
рення та захисту прав неповнолітніх? 

Колотілова Т.М. Законодавець здійс-
нив вагомий крок до захисту прав дітей
в кримінальному процесі. Так, перед-
бачається, що з моменту встановлення
факту неповноліття або виникнення
будь-яких сумнівів у тому, що особа є
повнолітньою участь захисника є
обов'язковою у кримінальному про-
вадженні щодо осіб, які підозрюються
або обвинувачуються у вчиненні
кримінального правопорушення у віці
до 18 років. Крім того, допомога захис-
ника згідно ст.120 нового КПК
надається за рахунок коштів Держав-
ного бюджету України і є безоплатною
для підозрюваного, обвинуваченого.

У разі затримання неповнолітньої
особи уповноважена службова особа,
що здійснила затримання, зобов'язана
негайно повідомити про це його
батьків або усиновителів, опікунів,
піклувальників, орган опіки та піклу-
вання. 

Якщо обвинуваченим є неповноліт-
ній слідчий суддя, суд може прийняти
рішення про здійснення криміналь-
ного провадження у закритому судо-
вому засіданні впродовж усього судо-
вого провадження або його окремої
частини.

До неповнолітньої особи не може
бути застосований привід свідка. Все
це є додатковими гарантіями захисту
прав неповнолітніх в кримінальному
процесі.

Кор.: Тетяно Михайлівно, а чи
передбачено розширення прав
неповнолітніх під час проведення
слідчих дій?  

Колотілова Т.М.Прийнятий КПК
передбачив особливу процедуру до-
питу неповнолітніх та малолітніх осіб.
При проведенні слідчих (розшукових)
дій за участю малолітньої або неповно-
літньої особи забезпечується участь
законного представника, педагога або
психолога, а за необхідності - лікаря.
До початку допиту особам роз'ясню-

ється їхній обов'язок бути присутніми
при допиті, а також право заперечувати
проти запитань та ставити запитання.
Допит малолітньої або неповнолітньої
особи не може продовжуватися без
перерви понад одну годину, а загалом -
понад дві години на день. Особам, які
не досягли шістнадцятирічного віку,
роз'яснюється обов'язок про необхід-
ність давання правдивих показань, не
попереджуючи про кримінальну відпо-
відальність за відмову від давання
показань і за завідомо неправдиві
показання.

Новелою нового КПК є допит
допиту малолітнього або неповно-
літнього свідка, потерпілого  у режимі
відеоконференції при трансляції з
іншого приміщення (дистанційне
досудове розслідування) .

Кор.: Істотних зміни зазнало законо-
давство щодо системи застосування
запобіжних заходів.                                   

Тетяно Михайлівно, які саме
запобіжні заходи передбачені в новому
Кримінальному процесуальному кодек-
сі і які з них можуть застосовуватися
до неповнолітніх?

Колотілова Т.М. Безсумнівно пози-
тивним моментом є розширення сис-
теми запобіжних заходів не пов'язаних
з триманням під вартою та більш
детальне врегулювання обрання цих
заходів. Новий КПК України перед-
бачає скасування інституту підписки
про невиїзд та визначає наступні
запобіжні заходи: 
1) особисте зобов'язання; 
2) особиста порука; 
3) застава; 
4) домашній арешт; 
5) тримання під вартою. 

Крім цих запобіжних заходів до
неповнолітніх підозрюваних чи
обвинувачених може застосовуватися
передання їх під нагляд батьків,
опікунів чи піклувальників, а до
неповнолітніх, які виховуються в ди-
тячій установі, - передання їх під
нагляд адміністрації цієї установи.
Передання неповнолітнього підозрю-
ваного чи обвинуваченого під нагляд
батьків, опікунів, піклувальників або
адміністрації дитячої установи полягає
у взятті на себе будь-ким із зазначених
осіб або представником адміністрації
дитячої установи письмового зобов'я-
зання забезпечити прибуття неповно-
літнього підозрюваного чи обвину-
ваченого до слідчого, прокурора, слід-
чого судді, суду, а також його належну
поведінку. 

Передання під нагляд батьків та
інших осіб можливе лише за їхньої на
це згоди та згоди неповнолітнього
підозрюваного чи обвинуваченого.
Особа, яка взяла зобов'язання про
нагляд, має право відмовитися від
подальшого виконання цього зобо-
в'язання, заздалегідь про це повідо-
мивши.

дипломатичної установи.
Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд

перед допитом осіб, зазначених в абзаці
першому цієї частини, зобов'язані роз'яс-
нити їм право відмовитися давати по-
казання.

Свідок має право:

- знати, у зв'язку з чим і в якому кримі-
нальному провадженні він допитується;
- користуватися під час давання показань та
участі у проведенні інших процесуальних
дій правовою допомогою адвоката, повно-
важення якого підтверджуються згідно з
положеннями статті 50 цього Кодексу;
- відмовитися давати показання щодо себе,
близьких родичів та членів своєї сім'ї, що
можуть стати підставою для підозри,
обвинувачення у вчиненні ним, близькими
родичами чи членами його сім'ї кримі-
нального правопорушення, а також показан-
ня щодо відомостей, які згідно з положен-
нями статті 65 цього Кодексу не підлягають
розголошенню;
- давати показання рідною або іншою
мовою, якою він вільно володіє, і користу-
ватися допомогою перекладача;
- користуватися нотатками і документами
при даванні показань у тих випадках, коли
показання стосуються будь-яких розрахун-
ків та інших відомостей, які йому важко
тримати в пам'яті;
- на відшкодування витрат, пов'язаних з
викликом для давання показань;
- ознайомлюватися з протоколом допиту та
заявляти клопотання про внесення до нього
змін, доповнень і зауважень, а також власно-
ручно робити такі доповнення і зауваження;
- заявляти клопотання про забезпечення
безпеки у випадках, передбачених законом;
- заявляти відвід перекладачу.

Свідок зобов'язаний:

- прибути за викликом до слідчого, проку-
рора, слідчого судді чи суду;
- давати правдиві показання під час досу-
дового розслідування та судового розгляду;
- не розголошувати без дозволу слідчого,
прокурора, суду відомості, які безпосе-
редньо стосуються суті кримінального про-
вадження та процесуальних дій, що здійс-
нюються (здійснювалися) під час нього, і які
стали відомі свідку у зв'язку з виконанням
його обов'язків.

Особа, яку залучають до проведення
процесуальних дій під час досудового роз-
слідування як понятого або яка стала
очевидцем таких дій, зобов'язана на вимогу
слідчого, прокурора не розголошувати відо-
мості щодо проведеної процесуальної дії.

За завідомо неправдиві показання
слідчому, прокурору, слідчому судді чи суду
або за відмову від давання показань
слідчому, прокурору, слідчому судді чи суду,
крім випадків, передбачених цим Кодексом,
свідок несе кримінальну відповідальність.
За злісне ухилення від явки до слідчого,
прокурора, слідчого судді чи суду свідок
несе відповідальність, встановлену законом.

Головний спеціаліст відділу 
організації та контролю за

виконанням рішень  управління 
ДВС ГУЮ у Полтавській області

А.В. Гоголєва
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14 травня 2012 року  президент підписав новий
Кримінальний процесуальний кодекс України. Цей
Кодекс набирає чинності 19.11.2012.

Новий КПК покликаний удосконалити правове
регулювання в сфері кримінального судочинства,
привнести в нього європейські цінності та принципи,
перетворити неухильне дотримання прав людини в
ключову ідею всього кримінального процесу, а також
забезпечити реальну, а не задекларовану рівність
процесуальних можливостей сторін кримінального
провадження та ут вердити змагальність процессу.

Варто звернути увагу на те, що новим Кримінальним
процесуальним кодексом вводиться поняття "змагаль-
ності сторін", коли результат розгляду судом конкрет-
ного випадку притягнення до відповідальності залежа-
тиме винятково від обгрутованості позиції сторін. Це
зроблено для того, щоб створити рівні можливості для
кожної зі сторін у кримінальному процесі. З цією метою
і обвинуваченню, і захисту надаються рівні права щодо
подання доказів безпосередньо до суду. Слідчий і
прокурор позбавляються фактично "монопольного"
права на подання доказів, оскільки кожна зі сторін
кримінального провадження матиме рівні можливості у
збиранні доказів, отриманні допомоги суду у збиранні
доказів при наявності труднощів їх отримання, а також
наданні зібраних доказів суду для доведення вину-
ватості або не винуватості особи. Крім того, новим КПК
передбачено зовсім новий порядок, згідно з яким суд
може грунтувати свої висновки на тих показаннях, які
він безпосередньо отримав від сторін кримінального
провадження у судовому засіданні або які були надані
слідчому судді у судовому засіданні під час досудового
розслідування.

Проте, слід зазначити, що в кримінальному про-
вадженні можуть брати участь і інші, окрім сторін,
учасники: заявник, цивільний позивач, цивільний
відповідач, представник цивільного позивача, цивіль-
ного відповідача та законний представник цивільного
позивача. Участь зазначених учасників регламентується
ст.ст. 60-64 § 5 нового КПК України.

Даними нормами визначено, що:
- заявником є фізична або юридична особа, яка зверну-
лася із заявою або повідомленням про кримінальне
правопорушення до органу державної влади, уповно-
важеного розпочати досудове розслідування, і не є
потерпілим.

Відповідно до ч.2 ст.60 КПК України заявник має
право:
1) отримати від органу, до якого він подав заяву,
документ, що підтверджує її прийняття і реєстрацію;
2) подавати на підтвердження своєї заяви речі і
документи;
3) отримати інформацію про закінчення досудового
розслідування.
- цивільним позивачем у кримінальному провадженні є
фізична особа, якій кримінальним правопорушенням
або іншим суспільно небезпечним діянням завдано
майнової та/або моральної шкоди, а також юридична
особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим
суспільно небезпечним діянням завдано майнової
шкоди, та яка в порядку, встановленому Кодексом,
пред'явила цивільний позов. Права та обов'язки
цивільного позивача виникають з моменту подання
позовної заяви органу досудового розслідування або
суду.

Відповідно до ч.2 ст.61 КПК України цивільний
позивач має права та обов'язки, передбачені цим
Кодексом для потерпілого, в частині, що стосуються ци-
вільного позову, а також має право підтримувати
цивільний позов або відмовитися від нього до
видалення суду в нарадчу кімнату для ухвалення
судового рішення. Цивільний позивач повідомляється
про прийняті процесуальні рішення в кримінальному
провадженні, що стосуються цивільного позову, та
отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених
Кодексом для інформування та надіслання копій
процесуальних рішень потерпілому.
- цивільним відповідачем у кримінальному провадженні
може бути фізична або юридична особа, яка в силу
закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану
злочинними діями (бездіяльністю) підозрюваного,
обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила
суспільно небезпечне діяння, та до якої пред'явлено

цивільний позов у порядку, встановленому Кодек-
сом.Права та обов'язки цивільного відповідача
виникають з моменту подання позовної заяви органу
досудового розслідування або суду.

Відповідно до ч.2 ст.62 КПК України цивільний
відповідач має права та обов'язки, передбачені
Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в час-
тині, що стосуються цивільного позову, а також має
право визнавати позов повністю чи частково або
заперечувати проти нього. Цивільний відповідач по-
відомляється про прийняті процесуальні рішення в
кримінальному провадженні, що стосуються цивільного
позову, та отримує їх копії у випадках та в порядку,
встановлених Кодексом для інформування та надіслання
копій процесуальних рішень підозрюваному, обви-
нуваченому.
- представником цивільного позивача, цивільного
відповідача у кримінальному провадженні може бути:
особа, яка у кримінальному провадженні має право бути
захисником;
- керівник чи інша особа, уповноважена законом або
установчими документами, працівник юридичної особи
за довіреністю - у випадку, якщо цивільним позивачем,
цивільним відповідачем є юридична особа.

Повноваження представника цивільного позивача,
цивільного відповідача на участь у кримінальному
провадженні підтверджуються:
1) документами, передбаченими статтею 50 КПК
України, якщо представником цивільного позивача,
цивільного відповідача є особа, яка має право бути
захисником у кримінальному провадженні;
2) копією установчих документів юридичної особи -
якщо представником цивільного позивача, цивільного
відповідача є керівник юридичної особи чи інша
уповноважена законом або установчими документами
особа;
3) довіреністю - якщо представником цивільного пози-
вача, цивільного відповідача є працівник юридичної
особи, яка є цивільним позивачем, цивільним
відповідачем.

Представник користується процесуальними правами
цивільного позивача, цивільного відповідача, інтереси
якого він представляє.

Законний представник цивільного позивача
Якщо цивільним позивачем є неповнолітня особа або

особа, визнана в установленому законом порядку
недієздатною чи обмежено дієздатною, її процесуа-
льними правами користується законний представ-ник.
Питання участі законного представника цивільного
позивача у кримінальному провадженні регулюється
згідно з положеннями статті 44 цього Кодексу.
Статтею 44 передбачено:
1. Якщо підозрюваним, обвинуваченим є неповнолітній
або особа, визнана у встановленому законом порядку
недієздатною чи обмежено дієздатною, до участі в
процесуальній дії разом з ним залучається його закон-
ний представник.
2. Як законні представники можуть бути залучені батьки
(усиновлювачі), а в разі їх відсутності - опікуни чи
піклувальники особи, інші повнолітні близькі родичі чи
члени сім'ї, а також представники органів опіки і
піклування, установ і організацій, під опікою чи піклу-
ванням яких перебуває неповнолітній, недієздатний чи
обмежено дієздатний.
3. Про залучення законного представника слідчий,
прокурор виносить постанову, а слідчий суддя, суд -
постановляє ухвалу, копія якої вручається законному
представнику.
4. У разі якщо дії чи інтереси законного представника
суперечать інтересам особи, яку він представляє, за
рішенням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду
такий законний представник замінюється іншим з числа
осіб, зазначених у частині другій цієї статті.
5. Законний представник користується процесуальними
правами особи, інтереси якої він представляє, крім
процесуальних прав, реалізація яких здійснюється
безпосередньо підозрюваним, обвинуваченим і не може
бути доручена представнику.

Провідний спеціаліст відділу
організації та контролю за виконанням рішень

О. Кобель

Про Кримінальний процесуальний кодекс УкраїниВідповідальність експерта
відповідно до норм

статтей 69, 70 Кримінально
процесуального кодексу України

Експертом у кримінальному провадженні є особа, яка
володіє науковими, технічними або іншими спеціальними
знаннями, має право відповідно до Закону України "Про
судову експертизу" на проведення експертизи і якій
доручено провести дослідження об'єктів, явищ і процесів,
що містять відомості про обставини вчинення кримі-
нального правопорушення, та дати висновок з питань, які
виникають під час кримінального провадження і
стосуються сфери її знань.

Не можуть бути експертами особи, які перебувають у
службовій або іншій залежності від сторін кримінального
провадження або потерпілого.
Експерт має право:

1) знайомитися з матеріалами кримінального про-
вадження, що стосуються предмета дослідження;

2) заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів
і зразків та вчинення інших дій, пов'язаних із проведенням
експертизи;

3) бути присутнім під час вчинення процесуальних дій, що
стосуються предметів та об'єктів дослідження;

4) викладати у висновку експертизи виявлені в ході її
проведення відомості, які мають значення для
кримінального провадження і з приводу яких йому не були
поставлені запитання;

5) ставити запитання, що стосуються предмета та об'єктів
дослідження, особам, які беруть участь у кримінальному
провадженні;

6) одержати винагороду за виконану роботу та
відшкодування витрат, пов'язаних із проведенням
експертизи і викликом для надання пояснень чи показань,
у разі, якщо проведення експертизи не є службовим
обов'язком особи, яка залучена як експерт;

7) заявляти клопотання про забезпечення безпеки у
випадках, передбачених законом;

8) користуватися іншими правами, передбаченими
Законом України "Про судову експертизу".

Експерт не має права за власною ініціативою збирати
матеріали для проведення експертизи. Експерт може
відмовитися від давання висновку, якщо поданих йому
матеріалів недостатньо для виконання покладених на
нього обов'язків. Заява про відмову має бути
вмотивованою.

Експерт зобов'язаний:

1) особисто провести повне дослідження і дати
обґрунтований та об'єктивний письмовий висновок на
поставлені йому запитання, а в разі необхідності -
роз'яснити його;

2) прибути до слідчого, прокурора, суду і дати відповіді на
запитання під час допиту;

3) забезпечити збереження об'єкта експертизи. Якщо
дослідження пов'язане з повним або частковим
знищенням об'єкта експертизи або зміною його
властивостей, експерт повинен одержати на це дозвіл від
особи, яка залучила експерта;

4) не розголошувати без дозволу сторони кримінального
провадження, яка його залучила, чи суду відомості, що
стали йому відомі у зв'язку з виконанням обов'язків, або не
повідомляти будь-кому, крім особи, яка його залучила, чи
суду про хід проведення експертизи та її результати;

5) заявити самовідвід за наявності обставин, передбачених
цим Кодексом.

Експерт невідкладно повинен повідомити особу, яка
його залучила, чи суд, що доручив проведення експертизи,
про неможливість проведення експертизи через
відсутність у нього необхідних знань або без залучення
інших експертів.

У разі виникнення сумніву щодо змісту та обсягу
доручення експерт невідкладно заявляє клопотання особі,
яка призначила експертизу, чи суду, що доручив її
проведення, щодо його уточнення або повідомляє про
неможливість проведення експертизи за поставленим
запитанням або без залучення інших осіб.

За завідомо неправдивий висновок, відмову без
поважних причин від виконання покладених обов'язків у
суді, невиконання інших обов'язків експерт несе
відповідальність, встановлену законом.

Заступник начальника відділу
С.В. Круговий 

Участь перекладача у кримінальному процесі

Перекладач- це особа, що володіє мовою, якою провадиться судочинство та мовою особи, котра не володіє мовою
судочинства, що залучається дізнавачем, слідчим, прокурором, суддею чи судом для здійснення перекладу.

Статус перекладача в кримінальному процесі має також особа, запрошена до участі в справі для роз'яснення знаків
німого чи глухого.
Перекладач зобов 'язаний:
-    з'явитися за викликом особи, що провадить дізнання, слідчого, прокурора, судді чи суду;
-    повно й точно здійснити доручений йому переклад;
-     не втручатися в діяльність дізнавача, слідчого, прокурора, судді чи суду та надавати будь-яку оцінку показанням
осіб, які він перекладає;
-     не розголошувати без дозволу слідчого, прокурора дані досудового слідства.

Перекладач має право:
-   робити зауваження з приводу проведення слідчої дії, в якій він бере участь, що підлягають занесенню до
протоколу;
-     на відшкодування витрат, пов'язаних з явкою за викликом для участі у процесі;
-     на винагороду за виконання дорученої роботи, якщо вона не належить до кола його службових обов'язків;
-    за наявності відповідних підстав - на забезпечення безпеки.

Обставини, що виключають участь перекладача в кримінальній справі, ті ж самі, що й для експерта та спеціаліста
(ст. 62 КПК України).

Юридична відповідальність перекладача:
-    кримінальна (за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків - за ст. 385 КК
України; за завідомо неправильний переклад - за ст. 384 КК України; за розголошення даних досудового слідства чи
дізнання - за ст. 387 КК України);
-    адміністративна (за неповагу до суду, що полягала в злісному ухиленні від явки до суду чи в непідкоренні
розпорядженням головуючого або в порушенні порядку під час судового засідання, а також за вчинення ним будь-
яких дій, що свідчать про явну неповагу до суду чи встановлених у суді правил; за злісне ухилення від явки до
органів досудового слідства чи дізнання.

Провідний спеціаліст сектору аналітики та статистики УДВС ГУЮ у Полтавській області      І.С. Калина

25 листопада 2012 року
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У відповідності з вимогами нового Кримінально
процесуального кодексу України від 13.04.2012  №  4651-
VI, який набирає чинності 19.11.2012  визначено
наступний порядок участі захисника у кримінальному
провадженні ( далі- Кодекс).

Статтею 45 Кодексу передбачено, що  захисником є
адвокат, який здійснює захист підозрюваного, обвину-
ваченого, засудженого, виправданого, особи, стосовно
якої передбачається застосування примусових заходів
медичного чи виховного характеру або вирішувалося
питання про їх застосування, а також особи, стосовно
якої передбачається розгляд питання про видачу
іноземній державі (екстрадицію).

Захисником не може бути адвокат, відомості про якого
не внесено до Єдиного реєстру адвокатів України або
стосовно якого у Єдиному реєстрі адвокатів України
містяться відомості про зупинення або припинення права
на зайняття адвокатською діяльністю.

Статтею 46 Кодексу визначено наступні загальні
правила участі захисника у кримінальному провадженні:
- захисник не має права взяти на себе захист іншої особи
або надавати їй правову допомогу, якщо це суперечить
інтересам особи, якій він надає або раніше надавав
правову допомогу.
- неприбуття захисника для участі у проведенні певної
процесуальної дії, якщо захисник був завчасно
попереджений про її проведення, і за умови, що
підозрюваний, обвинувачений не заперечує проти
проведення процесуальної дії за відсутності захисника,
не може бути підставою для визнання цієї процесуальної
дії незаконною, крім випадків, коли участь захисника є
обов'язковою.

Якщо підозрюваний, обвинувачений заперечує проти
проведення процесуальної дії за відсутності захисника,
проведення процесуальної дії відкладається або для її
проведення залучається захисник у порядку,
передбаченому статтею 53 Кодексу.
- одночасно брати участь у судовому розгляді можуть не
більше п'яти захисників одного обвинуваченого.
- захисник користується процесуальними правами
підозрюваного, обвинуваченого, захист якого він здійс-

нює, крім процесуальних прав, реалізація яких здійс-
нюється безпосередньо підозрюваним, обвинуваченим і
не може бути доручена захиснику, з моменту надання
документів, передбачених статтею 50 Кодексу, слідчому,
прокурору, слідчому судді, суду.
-  захисник має право брати участь у проведенні допиту
та інших процесуальних діях, що проводяться за участю
підозрюваного, обвинуваченого, до першого допиту
підозрюваного мати з ним конфіденційне побачення без
дозволу слідчого, прокурора, суду, а після першого
допиту - такі ж побачення без обмеження кількості та
тривалості. Такі зустрічі можуть відбуватися під
візуальним контролем уповноваженої службової особи,
але в умовах, що виключають можливість прослу-
ховування чи підслуховування.
-   документи, пов'язані з виконанням захисником його
обов'язків, без його згоди не підлягають огляду,
вилученню чи розголошенню слідчим, прокурором,
слідчим суддею, судом.
-  органи державної влади та органи місцевого самовря-
дування, їх службові особи зобов'язані виконувати
законні вимоги захисника.

Обов'язки захисника визначено статтею  47  Кодексу. 
Зокрема:
-  захисник зобов'язаний використовувати засоби захисту,
передбачені цим Кодексом та іншими законами України,
з метою забезпечення дотримання прав, свобод і
законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого та
з'ясування обставин, які спростовують підозру чи
обвинувачення, пом'якшують чи виключають кри-
мінальну відповідальність підозрюваного, обвину-
ваченого.
-  захисник зобов'язаний прибувати для участі у вико-
нанні процесуальних дій за участю підозрюваного,
обвинуваченого. У разі неможливості прибути в
призначений строк захисник зобов'язаний завчасно
повідомити про таку неможливість та її причини
слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд, а у разі, якщо
він призначений органом (установою), уповноваженим
законом на надання безоплатної правової допомоги, -
також і цей орган (установу).

- захисник без згоди підозрюваного, обвинуваченого не
має права розголошувати відомості, які стали йому
відомі у зв'язку з участю в кримінальному провадженні і
становлять адвокатську або іншу охоронювану законом
таємницю.
- захисник після його залучення має право відмовитися
від виконання своїх обов'язків лише у випадках:
1) якщо є обставини, які згідно з цим Кодексом
виключають його участь у кримінальному провадженні;
2) незгоди з підозрюваним, обвинуваченим щодо
вибраного ним способу захисту, за винятком випадків
обов'язкової участі захисника;
3) умисного невиконання підозрюваним, обвинуваченим
умов укладеного з захисником договору, яке прояв-
ляється, зокрема, у систематичному недодержанні закон-
них порад захисника, порушенні вимог цього Кодексу
тощо;
4) якщо він свою відмову мотивує відсутністю належної
кваліфікації для надання правової допомоги у конкрет-
ному провадженні, що є особливо складним.

Захисник може у будь-який момент бути залученим
підозрюваним, обвинуваченим, їх законними представ-
никами, а також іншими особами за проханням чи
згодою підозрюваного, обвинуваченого до участі у
кримінальному провадженні (ст. 48). Слідчий, прокурор,
слідчий суддя, суд зобов'язані надати затриманій особі чи
особі, яка тримається під вартою, допомогу у встанов-
ленні зв'язку із захисником або особами, які можуть
запросити захисника, а також надати можливість
використати засоби зв'язку для запрошення захисника.
Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд зобов'язані
утримуватися від надання рекомендацій щодо залучення
конкретного захисника. Захисник залучається слідчим,
прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення
захисту за призначенням у випадках та в порядку,
визначених статтями 49 та 53 цього Кодексу.

Провідний спеціаліст відділу організації
та контролю за виконанням рішень

УДВС  ГУЮ  у  Полтавській області
Л.М. Кравчук

Загальні правила участі захисника 
у кримінальному  провадженн

Статтею 42 Кримінально процесуального кодексу
України, який набирає чинності 19.11.2012 визначено,
що  підозрюваним є особа, якій у порядку, передба-
ченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про
підозру, або особа, яка затримана за підозрою у вчиненні
кримінального правопорушення.

Обвинуваченим (підсудним) є особа, обвинувальний
акт щодо якої переданий до суду в порядку, перед-
баченому статтею 291 цього Кодексу.
Підозрюваний, обвинувачений має право:
1) знати, у вчиненні якого кримінального право-
порушення його підозрюють, обвинувачують;
2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права,
передбачені цим Кодексом, а також отримати їх
роз'яснення;
3) на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до
першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують
конфіденційність спілкування, а також після першого
допиту - мати такі побачення без обмеження їх кількості
й тривалості; на участь захисника у проведенні допиту та
інших процесуальних дій; на відмову від захисника в
будь-який момент кримінального провадження; на
отримання правової допомоги захисника за рахунок
держави у випадках, передбачених цим Кодексом та/або
законом, що регулює надання безоплатної правової
допомоги, в тому числі у зв'язку з відсутністю коштів на
її оплату;
4) не говорити нічого з приводу підозри проти нього,
обвинувачення або у будь-який момент відмовитися
відповідати на запитання;
5) давати пояснення, показання з приводу підозри,
обвинувачення чи в будь-який момент відмовитися їх
давати;
6) вимагати перевірки обґрунтованості затримання;
7) у разі затримання або застосування запобіжного
заходу у вигляді тримання під вартою - на негайне
повідомлення членів сім'ї, близьких родичів чи інших
осіб про затримання і місце свого перебування згідно з
положеннями статті 213 цього Кодексу;
8) збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді
докази;
9) брати участь у проведенні процесуальних дій;
10) під час проведення процесуальних дій ставити
запитання, подавати свої зауваження та заперечення
щодо порядку проведення дій, які заносяться до
протоколу;
11) застосовувати з додержанням вимог цього Кодексу
технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в
яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя,
суд мають право заборонити застосовування технічних
засобів при проведенні окремої процесуальної дії чи на
певній стадії кримінального провадження з метою
нерозголошення відомостей, які містять таємницю, що

охороняється законом, чи стосуються інтимного життя
особи, про що виноситься (постановляється) вмо-
тивована постанова (ухвала);
12) заявляти клопотання про проведення процесуальних
дій, про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї
сім'ї, близьких родичів, майна, житла тощо;
13) заявляти відводи;
14) ознайомлюватися з матеріалами досудового роз-
слідування в порядку, передбаченому статтею 221 цього
Кодексу, та вимагати відкриття матеріалів згідно зі
статтею 290 цього Кодексу;
15) одержувати копії процесуальних документів та
письмові повідомлення;
16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого,
прокурора, слідчого судді в порядку, передбаченому цим
Кодексом;
17) вимагати відшкодування шкоди, завданої незакон-
ними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що
здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове
розслідування, прокуратури або суду, в порядку, виз-
наченому законом, а також відновлення репутації, якщо
підозра, обвинувачення не підтвердилися;
18) користуватися рідною мовою, отримувати копії
процесуальних документів рідною або іншою мовою,
якою він володіє, та в разі необхідності користуватися
послугами перекладача за рахунок держави.
Обвинувачений також має право:

1) брати участь під час судового розгляду у допиті свідків
обвинувачення або вимагати їхнього допиту, а також
вимагати виклику і допиту свідків захисту на тих самих
умовах, що й свідків обвинувачення;
2) збирати і подавати суду докази;
3) висловлювати в судовому засіданні свою думку щодо
клопотань інших учасників судового провадження;
4) виступати в судових дебатах;
5) ознайомлюватися з журналом судового засідання та
технічним записом судового процесу, які йому
зобов'язані надати уповноважені працівники суду, і
подавати щодо них свої зауваження;
6) оскаржувати в установленому цим Кодексом порядку
судові рішення та ініціювати їх перегляд, знати про
подані на них апеляційні та касаційні скарги, заяви про їх
перегляд, подавати на них заперечення.

Підозрюваний, обвинувачений мають також інші
процесуальні права, передбачені цим Кодексом.

Підозрюваний, обвинувачений, який є іноземцем і
тримається під вартою, має право на зустріч з
представником дипломатичної чи консульської установи
своєї держави, яку йому зобов'язана забезпечити
адміністрація місця ув'язнення.
Підозрюваний, обвинувачений зобов'язаний:

1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого
судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у

призначений строк - заздалегідь повідомити про це
зазначених осіб;
2) виконувати обов'язки, покладені на нього рішенням
про застосування заходів забезпечення кримінального
провадження;
3) підкорятися законним вимогам та розпорядженням
слідчого, прокурора, слідчого судді, суду.

Підозрюваному, обвинуваченому вручається пам'ятка
про його процесуальні права та обов'язки одночасно з їх
повідомленням особою, яка здійснює таке повідомлення.
Статтею 43 цього кодексу визначено, що виправданим у
кримінальному провадженні є обвинувачений,
виправдувальний вирок суду щодо якого набрав законної
сили.

Засудженим у кримінальному провадженні є обвину-
вачений, обвинувальний вирок суду щодо якого набрав
законної сили.

Виправданий, засуджений має права обвинуваченого,
передбачені статтею 42 цього Кодексу, в обсязі,
необхідному для його захисту на відповідній стадії
судового провадження.
Статтею 44 визначено, що якщо підозрюваним, обви-

нуваченим є неповнолітній або особа, визнана у
встановленому законом порядку недієздатною чи
обмежено дієздатною, до участі в процесуальній дії
разом з ним залучається його законний представник.

Як законні представники можуть бути залучені батьки
(усиновлювачі), а в разі їх відсутності - опікуни чи
піклувальники особи, інші повнолітні близькі родичі чи
члени сім'ї, а також представники органів опіки і піклу-
вання, установ і організацій, під опікою чи піклуванням
яких перебуває неповнолітній, недієздатний чи обмежено
дієздатний.

Про залучення законного представника слідчий,
прокурор виносить постанову, а слідчий суддя, суд -
постановляє ухвалу, копія якої вручається законному
представнику.

У разі якщо дії чи інтереси законного представника
суперечать інтересам особи, яку він представляє, за
рішенням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду такий
законний представник замінюється іншим з числа осіб,
зазначених у частині другій цієї статті.

Законний представник користується процесуальними
правами особи, інтереси якої він представляє, крім
процесуальних прав, реалізація яких здійснюється
безпосередньо підозрюваним, обвинуваченим і не може
бути доручена представнику.

Завідувач сектору
аналітики та статистики 

управління ДВС ГУЮ у Полтавській області
О.Ю. Дрозд

Сторна захисту - підозрюваний, обвинувачений, виправданий засуджений,
законний представник підозрюваного, обвинуваченого
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Гаряча тема

Згідно ст.36 КПК України (далі - Кодекс) прокурор,
здійснюючи свої повноваження є самостійним у своїй
процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не
мають на те законних повноважень, забороняється.
Органи державної влади, органи місцевого
самоврядування, підприємства, установи та організації,
службові та інші фізичні особи зобов'язані виконувати
законні вимоги та процесуальні рішення прокурора.
Прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів
під час проведення досудового розслідування у формі
процесуального керівництва досудовим розслідуванням,
уповноважений:
1) починати досудове розслідування за наявності підстав,
передбачених КПК України;
2) мати повний доступ до матеріалів, документів та інших
відомостей, що стосуються досудового розслідування;
3) доручати органу досудового розслідування проведення
досудового розслідування;
4) доручати слідчому, органу досудового розслідування
проведення у встановлений прокурором строк слідчих
(розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій,
інших процесуальних дій або давати вказівки щодо їх
проведення чи брати участь у них, а в необхідних
випадках - особисто проводити слідчі (розшукові) та
процесуальні дії в порядку, визначеному цим Кодексом;
5) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та
негласних слідчих (розшукових) дій відповідним
оперативним підрозділам;
6) призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному
законом;
7) скасовувати незаконні та необґрунтовані постанови
слідчих;
8) ініціювати перед керівником органу досудового
розслідування питання про відсторонення слідчого від
проведення досудового розслідування та призначення
іншого слідчого за наявності підстав, передбачених
Кодексом, для його відводу, або у випадку неефективного
досудового розслідування;
9) приймати процесуальні рішення у випадках,
передбачених Кодексом, у тому числі щодо закриття
кримінального провадження та продовження строків
досудового розслідування за наявності підстав,
передбачених Кодексом;
10) погоджувати або відмовляти у погодженні клопотань
слідчого до слідчого судді про проведення слідчих
(розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій,
інших процесуальних дій у випадках, передбачених
Кодексом, чи самостійно подавати слідчому судді такі
клопотання;
11) повідомляти особі про підозру;
12) пред'являти цивільний позов в інтересах держави та
громадян, які через фізичний стан чи матеріальне
становище, недосягнення повноліття, похилий вік,
недієздатність або обмежену дієздатність неспроможні
самостійно захистити свої права, у порядку, передба-
ченому Кодексом та законом;
13) затверджувати чи відмовляти у затвердженні
обвинувального акта, клопотань про застосування
примусових заходів медичного або виховного характеру,
вносити зміни до складеного слідчим обвинувального
акта чи зазначених клопотань, самостійно складати
обвинувальний акт чи зазначені клопотання;
14) звертатися до суду з обвинувальним актом, клопо-
танням про застосування примусових заходів медичного
або виховного характеру, клопотанням про звільнення
особи від кримінальної відповідальності;
15) підтримувати державне обвинувачення в суді,
відмовлятися від підтримання державного обвину-
вачення, змінювати його або висувати додаткове обвину-
вачення у порядку, встановленому Кодексом;
16) погоджувати запит органу досудового розслідування
про міжнародну правову допомогу, передання
кримінального провадження або самостійно звертатися з
таким клопотанням в порядку, встановленому Кодексом;
17) доручати органу досудового розслідування виконання
запиту (доручення) компетентного органу іноземної
держави про міжнародну правову допомогу або
перейняття кримінального провадження, перевіряти
повноту і законність проведення процесуальних дій, а
також повноту, всебічність та об'єктивність розсліду-
вання у перейнятому кримінальному провадженні;
18) перевіряти перед направленням прокуророві вищого
рівня документи органу досудового розслідування про
видачу особи (екстрадицію), повертати їх відповідному
органу з письмовими вказівками, якщо такі документи
необґрунтовані або не відповідають вимогам міжна-
родних договорів, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України, чи законам України;
19) доручати органам досудового розслідування про-

ведення розшуку і затримання осіб, які вчинили
кримінальне правопорушення за межами України,
виконання окремих процесуальних дій з метою видачі
особи (екстрадиції) за запитом компетентного органу
іноземної держави;
20) оскаржувати судові рішення в порядку, встанов-
леному Кодексом;
21) здійснювати інші повноваження, передбачені
Кодексом.

Участь прокурора в суді є обов'язковою, крім випадків,
передбачених Кодексом. 

Право на подання апеляційної чи касаційної скарги,
заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом
України чи за нововиявленими обставинами мають також
незалежно від їх участі в судовому провадженні службові
особи органів прокуратури вищого рівня: 
- Генеральний прокурор України, прокурори Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя і
прирівняні до них прокурори, їх заступники.
Генеральний прокурор України, прокурори Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя і
прирівняні до них прокурори, їх заступники мають право
доповнити, змінити або відмовитися від апеляційної чи
касаційної скарги, заяви про перегляд судового рішення
за нововиявленими обставинами, внесених ними або
прокурорами нижчого рівня.

У судовому провадженні з перегляду судових рішень в
апеляційному чи касаційному порядку, Верховним Судом
України або за нововиявленими обставинами можуть
брати участь службові особи органів прокуратури вищого
рівня.

Генеральний прокурор України, його заступники,
прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва та Севастополя і прирівняні до них прокурори
своєю вмотивованою постановою мають право доручити
здійснення досудового розслідування будь-якого
кримінального правопорушення іншому органу
досудового розслідування, у тому числі слідчому
підрозділу вищого рівня в межах одного органу, у разі
неефективного досудового розслідування.

Генеральний прокурор України, перший заступник,
заступники Генерального прокурора України, прокурори
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя, прокурори міст і районів, районів у містах,
міжрайонні та спеціалізовані прокурори, їх перші
заступники і заступники при здійсненні нагляду за
додержанням законів під час проведення досудового
розслідування мають право скасовувати незаконні та
необґрунтовані постанови слідчих та підпорядкованих
прокурорів у межах строків досудового розслідування,
передбачених статтею 219 Кодексу. Про скасування таких
постанов повідомляється прокурор, який здійснює нагляд
за додержанням законів під час проведення відповідного
досудового розслідування.

Статтею 37 Кодексу визначається порядок призначення
та заміни прокурора, відповідно до якої, прокурор, який
здійснюватиме повноваження прокурора у конкретному
кримінальному провадженні, визначається керівником
відповідного органу прокуратури після початку
досудового розслідування. У разі необхідності керівник
органу прокуратури може визначити групу прокурорів,
які здійснюватимуть повноваження прокурорів у
конкретному кримінальному провадженні, а також
старшого прокурора такої групи, який керуватиме діями
інших прокурорів.

Прокурор здійснює повноваження прокурора у
кримінальному провадженні з його початку до
завершення. Здійснення повноважень прокурора в цьому
самому кримінальному провадженні іншим прокурором
можливе лише у випадках, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 36,
ч. 3 ст. 313, ч. ч. 2, 3 ст. 341 Кодексу.

Якщо прокурор, який у відповідному кримінальному
провадженні здійснює повноваження прокурора, не може
їх здійснювати через задоволення заяви про його відвід,
тяжку хворобу, звільнення з органу прокуратури або з
іншої поважної причини, що унеможливлює його участь
у кримінальному провадженні, повноваження прокурора
покладаються на іншого прокурора керівником
відповідного органу прокуратури. У виняткових випадках
повноваження прокурора можуть бути покладені
керівником органу прокуратури на іншого прокурора
цього органу прокуратури через неефективне здійснення
прокурором нагляду за дотриманням законів під час
проведення досудового розслідування.

Начальник відділу організації та 
контролю за виконанням рішень

УДВС ГУЮ у Полтавській області                                
О.В. Тимченко

Підстави для відводу прокурора,
слідчого, захисника, представника

Прокурор, слідчий не має права брати участь у
кримінальному провадженні:
1) якщо він є заявником, потерпілим, цивільним
позивачем, цивільним відповідачем, членом сім'ї або
близьким родичем сторони, заявника, потерпілого,
цивільного позивача або цивільного відповідача;
2) якщо він брав участь у цьому ж провадженні як
слідчий суддя, суддя, захисник або представник,
свідок, експерт, спеціаліст, перекладач;
3) якщо він особисто, його близькі родичі чи члени
його сім'ї заінтересовані в результатах кримінального
провадження або існують інші обставини, які
викликають обґрунтовані сумніви в його неупередже-
ності.

Попередня участь прокурора у цьому ж кримі-
нальному провадженні в суді першої, апеляційної і
касаційної інстанцій, у провадженні при перегляді
судових рішень Верховним Судом України як
прокурора не є підставою для його відводу.

Прокурор при виконанні своїх функцій має бути
об'єктивним, неупередженим і не зацікавленим у
справі. Прокурор у кримінальному процесі не по-
винен бути втіленням строгості, нетерпимості і
ненависті до обвинувачуваного і підсудного. Слід
мати на увазі, що важливіше попередити злочин, аніж
розкрити той, який уже скоївся та завдав шкоди і болю
людям. Ніяке покарання не замінить ту моральну
травму, якої було завдано потерпілому. І немає нічого
жахливішого, ніж звинувачення в злочині невинної
людини. Прокурор не повинен озлоблюватись проти
підсудного, звинувачувати його, щоб не трапилось.
Він повинен бути дуже обачним в обвинуваченнях,
виступати спокійно, усвідомлюючи свій сумний
обов'язок 

Слідчий зобов'язаний провести об'єктивне
розслідування та вжити заходів до розкриття злочину,
встановлення об'єктивної істини, захисту прав та
законних інтересів громадян, відшкодування запо-
діяної злочином шкоди, виявлення та усунення
причин та умов, що сприяли вчиненню злочину,
забезпечення правильного застосування закону. Під
час провадження попереднього слідства всі рішення
про напрям слідства та проведення слідчих дій
слідчий приймає самостійно, за винятком випадків,
коли щодо цього законом передбачено рішення суду
або отримання санкції прокурора, і несе повну
відповідальність за їх законне та своєчасне
проведення.

Захисником, представником не має права бути
особа, яка брала участь у цьому ж кримінальному
провадженні як слідчий суддя, суддя, присяжний,
прокурор, слідчий, потерпілий, цивільний позивач,
цивільний відповідач, експерт, спеціаліст, перекладач.
Особа не має права брати участь у цьому ж
кримінальному провадженні як захисник або
представник також у випадках:
1) якщо вона у цьому провадженні надає або раніше
надавала правову допомогу особі, інтереси якої
суперечать інтересам особи, яка звернулася з
проханням про надання правової допомоги;
2) зупинення або припинення права на зайняття
адвокатською діяльністю (зупинення дії свідоцтва про
право на зайняття адвокатською діяльністю або його
анулювання) в порядку, передбаченому законом;
3) якщо вона є близьким родичем або членом сім'ї
слідчого, прокурора, потерпілого або будь-кого із
складу суду.

Захисником може бути будь-яка особа, яка запро-
шена й уповноважена самим обвинуваченим
(підозрюваним, підсудним, засудженим) чи приз-
начена відповідно до закону здійснювати захист прав
і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого,
підсудного, засудженого, виправданого.

Як захисники допускаються фахівці у галузі права,
в тому числі й особи, які мають свідоцтво про право
на заняття адвокатською діяльністю в Україні.

Захисник допускається до участі в справі в будь-
якій стадії процесу.

Захисником не може бути особа, яка має судимість.
Правильно вважати, що захисником не може бути
особа, яка працює в суді, прокуратурі, державному
нотаріаті, органах внутрішніх справ, служби безпеки,
державного управління. Особи, що мають відповідний
юридичний статус, не можуть допускатись до участі в
справі як захисник.

Близькі родичі обвинуваченого, його опікуни або
піклувальники як захисники допускаються до участі в
справі з моменту пред'явлення обвинуваченому для
ознайомлення матеріалів попереднього слідства. В
даному випадку родинні стосунки не є перешкодою
для участі як захисника. Якщо родич обвинуваченого,
який запрошений для виконання функції захисника, є
ще й родичем судді чи прокурора, він має виконувати
функцію захисника, а відводу підлягає відповідно
суддя чи прокурор.

Якщо родич обвинуваченого як захисник є родичем
потерпілого, суд може запропонувати обвинуваченому
запросити іншого захисника, але не має права
відсторонювати його від участі в справі без згоди
самого обвинуваченого.

Якщо родич обвинуваченого як захисник є ще й
родичем представника потерпілого чи цивільного
позивача, потерпілому чи позивачу має бути про це
повідомлено і надано змогу замінити своїх
представників.

Начальник відділу 
примусового виконання рішень

Д.В. Власюк

Сторона обвинувачення

25 листопада 2012 року
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Гаряча тема

Стадії кримінального процесу з перегляду судових рішень
Верховною Радою України 13 квітня 2012 року

прийнятий Кримінальний процесуальний кодекс України
(далі - КПК), розділом V якого закріплені положення про
судове провадження з перегляду судових рішень: стадії,
сторони, строки оскарження судових рішень тощо (статті
392-467). Слід зазначити, що у попередній редакції КПК
(1960 року) стадії кримінального процесу щодо
оскарження судових рішень закріплені у розділі IV
Провадження по перевірці вироків, постанов і ухвал суду
(статті 347-400). Тобто у новій редакції КПК розширений
обсяг розділу на 22 статті. 

Проте ця обставина суттєво не вплинула на новизну
викладення основних положень апеляційного,
касаційного проваджень, перегляд справ за ново
виявленими обставинами тощо.

Тому, зупинемося у загальних рисах на стадіях судового
провадження з перегляду судових рішень, а саме:
апеляційне провадження; касаційне провадженн,
перегляд судових рішень Верховним судом України, .
Відповідно до статті 395 КПК апеляційна скарга
подається: на судові рішення, ухвалені судом першої
інстанції, - через суд, який ухвалив судове рішення; на
ухвали слідчого судді - безпосередньо до суду
апеляційної інстанції; на вирок або ухвалу про
застосування чи відмову у застосуванні примусових
заходів медичного або виховного характеру - протягом
тридцяти днів з дня їх проголошення; на інші ухвали
суду першої інстанції - протягом семи днів з дня її
оголошення; на ухвалу слідчого судді - протягом п'яти
днів з дня її оголошення. У попередній редакції КПК
стаття 349 встановлювала дещо інший строк - 15 діб з
моменту проголошення.

Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі
апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй
копії судового рішення.

Апеляційна скарга може бути подана обвинуваченим,
стосовно якого ухвалено обвинувальний вирок, його
законним представником чи захисником - в частині, що
стосується інтересів обвинуваченого; обвинуваченим,
стосовно якого ухвалено виправдувальний вирок, його
законним представником чи захисником - в частині
мотивів і підстав виправдання; підозрюваним,
обвинуваченим, його законним представником чи
захисником; законним представником, захисником

неповнолітнього чи самим неповнолітнім, щодо якого
вирішувалося питання про застосування примусового
заходу виховного характеру, - в частині, що стосується
інтересів неповнолітнього; законним представником та
захисником особи, щодо якої вирішувалося питання про
застосування примусових заходів медичного характеру;
прокурором; потерпілим або його законним
представником чи представником - у частині, що
стосується інтересів потерпілого, але в межах вимог,
заявлених ними в суді першої інстанції; цивільним
позивачем, його представником або законним
представником - у частині, що стосується вирішення
цивільного позову; цивільним відповідачем або його
представником - у частині, що стосується вирішення
цивільного позову; іншими особами, зазначеними КПК.

Касаційне провадження - стадія судового провадження,
в якій суд касаційної інстанції, за поданням прокурора
або інших учасниками процесу касаційної скарги,
переглядає вироки та ухвали про застосування або
відмову у застосуванні примусових заходів медичного чи
виховного характеру суду першої інстанції після їх
перегляду в апеляційному порядку, а також судові
рішення суду апеляційної інстанції, постановлені щодо
зазначених судових рішень суду першої інстанції, а
також ухвали суду першої інстанції після їх перегляду в
апеляційному порядку, а також ухвали суду апеляційної
інстанції можуть бути оскаржені в касаційному порядку,
якщо вони перешкоджають подальшому кримінальному
провадженню, крім випадків, передбачених КПК.
Заперечення проти інших ухвал можуть бути включені до
касаційної скарги на судове рішення, ухвалене за
наслідками апеляційного провадження. 
Крім того, статтею 424 КПК вирок суду першої інстанції
на підставі угоди після його перегляду в апеляційному
порядку, а також судове рішення суду апеляційної
інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги на
такий вирок можуть бути оскаржені в касаційному
порядку.

Касаційна скарга подається безпосередньо до суду
касаційної інстанції. Касаційна скарга на судові рішення
може бути подана протягом трьох місяців з дня
проголошення судового рішення судом апеляційної
інстанції, а засудженим, який тримається під вартою, - в
той самий строк з дня вручення йому копії судового

рішення. 
Проте, відповідно до статті 383 попередньої редакції

КПК касаційні скарги на вироки і постанови
апеляційного суду, постановлені ним в апеляційному
порядку подавалися протягом одного місяця з моменту
проголошення вироку чи оголошення ухвали або
постанови, які оскаржуються, а засудженим, який
перебуває під вартою, - в той же строк з моменту
вручення йому копії вироку чи постанови, а касаційні
скарги на вироки місцевих судів, постанови (ухвали) цих
судів у справах про застосування  примусових заходів
виховного чи медичного характеру, інші постанови
(ухвали), які перешкоджають подальшому провадженню
у справі, ухвали апеляційного суду, постановлені щодо
цих вироків, постанов (ухвал), крім випадків, коли
апеляційною інстанцією зазначені рішення скасовано, а
справу направлено на нове розслідування чи новий
судовий розгляд, а також ухвали апеляційного суду,
постановлені ним в апеляційному порядку щодо видачі
особи (екстрадиції), подавалися протягом трьох місяців з
моменту набрання ними законної сили. 

Крім вище зазначених стадій судового провадження з
перегляду судових рішень ще виділяють так звану
виключну стадію, до якої належать перегляд судових
рішень у порядку виключного провадження, а саме:
перегляд справ у зв'язку з нововиявленими обставинами;
перегляд судових рішень в зв'язку з неоднаковим
застосування судом касаційної інстанції одних і тих
самих норм закону України про кримінальну
відповідальність щодо подібних суспільно небезпечних
діянь (крім питань призначення покарання, звільнення
від покарання та від кримінальної відповідальності), що
потягло ухвалення різних за змістом судових рішень;
встановленням міжнародною судовою установою,
юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною
міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом.

Головний спеціаліст
відділу правової роботи, 

правової освіти та державної 
реєстрації нормативно-правових актів 

ГУЮ у Полтавській області                                                                                              
О.А.Неймет

Потерпілий, права потерпілого
Потерпілим у кримінальному провадженні відповідно

до ст. 55 КПК України від 13.04.2012 № 4651-у1 може
бути фізична особа, якій кримінальним право-
порушенням завдано моральної, фізичної або майнової
шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним
правопорушенням завдано майнової шкоди.

Права і обов'язки потерпілого виникають в особи з
моменту подання заяви про вчинення щодо неї
кримінального правопорушення або заяви про залучення
її до провадження як потерпілого.

Потерпілому вручається пам'ятка про процесуальні
права та обов'язки особою, яка прийняла заяву про
вчинення кримінального правопорушення.

Потерпілим є також особа, яка не є заявником, але якій
кримінальним правопорушенням завдана шкода і у
зв'язку з цим вона після початку кримінального
провадження подала заяву про залучення її до
провадження як потерпілого.

Потерпілим не може бути особа, якій моральна шкода
завдана як представнику юридичної особи чи певної
частини суспільства.

За наявності очевидних та достатніх підстав вважати,
що заява, повідомлення про кримінальне правопору-
шення або заява про залучення до провадження як
потерпілого подана особою, якій не завдано шкоди,
зазначеної у частині першій цієї статті, слідчий або
прокурор виносить вмотивовану постанову про відмову у
визнанні потерпілим, яка може бути оскаржена слідчому
судді.

Якщо внаслідок кримінального правопорушення
настала смерть особи або особа перебуває у стані, який
унеможливлює подання нею відповідної заяви,
положення частин першої - третьої цієї статті поши-
рюються на близьких родичів чи членів сім'ї такої особи.
Потерпілим визнається одна особа з числа близьких
родичів чи членів сім'ї, яка подала заяву про залучення її
до провадження як потерпілого, а за відповідним
клопотанням - потерпілими може бути визнано кілька
осіб.

Після того, як особа, яка перебувала у стані, що
унеможливлював подання нею відповідної заяви, набуде
здатності користуватися процесуальними правами, вона
може подати заяву про залучення її до провадження як
потерпілого.

Якщо особа не подала заяву про вчинення щодо неї
кримінального правопорушення або заяву про залучення
її до провадження як потерпілого, то слідчий, прокурор,
суд має право визнати особу потерпілою лише за її
письмовою згодою. За відсутності такої згоди особа в
разі необхідності може бути залучена до кримінального
провадження як свідок.

Положення цієї частини не поширюються на
провадження, яке може бути розпочате лише на підставі

заяви потерпілого (кримінальне провадження у формі
приватного обвинувачення).

Протягом кримінального провадження у відповідності
до ст. 56 КПК України від 13.04.2012 № 4651-у1
потерпілий має право:
- бути повідомленим про свої права та обов'язки,
передбачені цим Кодексом;
-  знати сутність підозри та обвинувачення, бути
повідомленим про обрання, зміну чи скасування щодо
підозрюваного, обвинуваченого заходів забезпечення
кримінального провадження та закінчення досудового
розслідування;
- подавати докази слідчому, прокурору, слідчому судді,
суду;
- заявляти відводи та клопотання;
- за наявності відповідних підстав - на забезпечення

безпеки щодо себе, близьких родичів чи членів своєї
сім'ї, майна та житла;
- давати пояснення, показання або відмовитися їх давати;
- оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність слідчого,
прокурора, слідчого судді, суду в порядку, передбаченому
цим Кодексом;
- мати представника та в будь-який момент
кримінального провадження відмовитися від його
послуг;
- давати пояснення, показання рідною або іншою мовою,
якою він вільно володіє, безоплатно за рахунок держави
користуватися послугами перекладача в разі, якщо він не
володіє державною мовою чи мовою, якою ведеться
кримінальне провадження;
- на відшкодування завданої кримінальним
правопорушенням шкоди в порядку, передбаченому
законом;
- знайомитися з матеріалами, які безпосередньо
стосуються вчиненого щодо нього кримінального
правопорушення, в порядку, передбаченому цим
Кодексом, у тому числі після відкриття матеріалів згідно
зі статтею 290 цього Кодексу, а також знайомитися з
матеріалами кримінального провадження, які
безпосередньо стосуються вчиненого щодо нього
кримінального правопорушення, у випадку закриття
цього провадження;
- застосовувати з додержанням вимог цього Кодексу
технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в
яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя,
суд вправі заборонити потерпілому застосовувати
технічні засоби при проведенні окремої процесуальної
дії чи на певній стадії кримінального провадження з
метою нерозголошення даних, які містять таємницю, що
охороняється законом чи стосується інтимних сторін
життя людини, про що виноситься (постановляється)
вмотивована постанова (ухвала);
- одержувати копії процесуальних документів та

письмові повідомлення у випадках, передбачених цим
Кодексом;
- користуватися іншими правами, передбаченими цим
Кодексом.

Під час досудового розслідування потерпілий має
право:
- на негайне прийняття і реєстрацію заяви про
кримінальне правопорушення, визнання його
потерпілим;
- отримувати від уповноваженого органу, до якого він
подав заяву, документ, що підтверджує її прийняття і
реєстрацію;
- подавати докази на підтвердження своєї заяви;
- брати участь у слідчих (розшукових) та інших
процесуальних діях, під час проведення яких ставити
запитання, подавати свої зауваження та заперечення
щодо порядку проведення дії, що заносяться до
протоколу, а також знайомитися з протоколами слідчих
(розшукових) та інших процесуальних дій, виконаних за
його участі;
- отримувати копії матеріалів, які безпосередньо
стосуються вчиненого щодо нього кримінального
правопорушення, після закінчення досудового
розслідування.

Під час судового провадження в будь-якій інстанції
потерпілий має право:
- бути завчасно поінформованим про час і місце судового
розгляду;
- брати участь у судовому провадженні;
- брати участь у безпосередній перевірці доказів;
- підтримувати обвинувачення в суді у випадку відмови
прокурора від підтримання державного обвинувачення;
- висловлювати свою думку під час вирішення питання
про призначення покарання обвинуваченому, а також
висловлювати свою думку при вирішенні питання про
застосування примусових заходів медичного або
виховного характеру;
- знайомитися з судовими рішеннями, журналом
судового засідання і технічним записом кримінального
провадження в суді;
- оскаржувати судові рішення в порядку, передбаченому
цим Кодексом.

На всіх стадіях кримінального провадження
потерпілий має право примиритися з підозрюваним,
обвинуваченим і укласти угоду про примирення. У
передбачених законом України про кримінальну
відповідальність та цим Кодексом випадках примирення
є підставою для закриття кримінального провадження.

Провідний спеціаліст відділу 
організації та контролю за виконанням 

рішень УДВС ГУЮ у Полтавській області
О.П.  Данилевська  

25 листопада 2012 року
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Особливі порядки кримінального провадження 
за новим 

Кримінальним процесуальним кодексом України

Кримінальний процесуальний кодекс України (далі -
КПК), що набере чинність з 19.11.11, містить значну
кількість положень, які мають на меті забезпечити
ефективний та оперативний розгляд кримінальних
справ.

Так, у розділі VІ нового КПК передбачено особливі
порядки кримінального провадження, зокрема це: 
1. Кримінальне провадження на підставі угод.

КПК запроваджується кримінальне провадження на
підставі угод, тобто можливість укладення угоди між
прокурором та обвинувачуваним про визнання
винуватості та угоди про примирення між потерпілим та
обвинувачуваним, що дасть змогу скоротити час
кримінального провадження, оскільки одразу після
досягнення угоди провадження невідкладно
надсилається до суду для її затвердження.
2. Кримінальне провадження у формі приватного
обвинувачення.

Нормами КПК передбачено суттєве розширення
кримінального провадження у формі приватного
обвинувачення. Відповідно до кодексу провадження по
цій категорії може бути розпочате слідчим, прокурором
лише на підставі заяви потерпілого. Відмова
потерпілого, його представника від обвинувачення є
безумовною підставою для закриття кримінального
провадження у формі приватного обвинувачення. При
цьому кодекс передбачає досить широке коло складів
злочинів, щодо яких застосовується приватне
обвинувачення, використовуючи як критерій для їх
виокремлення той факт, що такі злочини в основному
завдають шкоди переважно приватним інтересам особи
і не заподіюють безпосередньої шкоди державі.
3. Кримінальне провадження щодо окремої категорії
осіб.

КПК окреслено перелік осіб, щодо яких здійснюється
особливий порядок кримінального провадження.
Особливий порядок кримінального провадження
застосовується стосовно: народного депутата України;
судді Конституційного Суду України, професійного
судді, а також присяжного і народного засідателя на час
здійснення ними правосуддя; кандидата у Президенти
України; Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини; Голови Рахункової палати, його першого
заступника, заступника, головного контролера та
секретаря Рахункової палати; депутата місцевої ради;
адвоката; Генерального прокурора України, його
заступника. При цьому встановлено особливий порядок
притягнення до кримінальної відповідальності,
затримання і обрання запобіжного заходу до вище
перелічених осіб. Дані процедури не можуть бути
здійснені без згоди Верховної Ради України. У процесі
кримінального провадження щодо окремої категорії
осіб проводиться інформування про застосування
запобіжного заходу, ухвалення вироку відповідних
державних та інших органів чи службових осіб.
4. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх.

Кодексом встановлені загальнi  правила
кримiнального   провадження   щодо неповнолiтнiх, а
також застосування примусових заходiв виховного
характеру  до неповнолiтнiх, якi не досягли вiку
кримінальної відповідальності.

Під час кримінального провадження щодо
неповнолітнього, в тому числі під час провадження
щодо застосування примусових заходів виховного
характеру, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд та всі
інші особи, що беруть у ньому участь, зобов'язані
здійснювати процесуальні дії в порядку, що найменше
порушує звичайний уклад життя неповнолітнього та
відповідає його віковим та психологічним
особливостям, роз'яснювати суть процесуальних дій,
рішень та їх значення, вислуховувати його аргументи
при прийнятті процесуальних рішень та вживати всіх
інших заходів, спрямованих на уникнення негативного
впливу на неповнолітнього.

До підстав, що підлягають встановленню в
кримінальному провадженні щодо неповнолітніх
відносяться:  
- повні і всебічні відомості про вік неповнолітнього,
стан здоров'я та рівень розвитку, інші соціально-
психологічні риси, які необхідно враховувати при
індивідуалізації відповідальності чи обранні заходу
виховного характеру;
- ставлення неповнолітнього до вчиненого ним діяння;
- умови життя та виховання неповнолітнього;
- наявність дорослих підбурювачів та інших
співучасників кримінального правопорушення.

Статтею 498 КПК визначено виключні підстави для
застосування примусових заходів виховного характеру
щодо неповнолітніх, які повинні бути наявними
одночасно. Так, кримінальне провадження щодо
застосування примусових заходів виховного характеру,
передбачених законом України про кримінальну
відповідальність, здійснюється внаслідок вчинення
особою, яка після досягнення одинадцятирічного віку
до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна
відповідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння,

що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом
України про кримінальну відповідальність.
5. Кримінальне провадження щодо застосування
примусових заходів медичного характеру.
Кримінальне провадження щодо застосування
примусових заходів медичного характеру, передбачених
законом України про кримінальну відповідальність,
здійснюється за наявності достатніх підстав вважати,
що:
1) особа вчинила суспільно небезпечне діяння,
передбачене законом України про кримінальну
відповідальність, у стані неосудності;
2) особа вчинила кримінальне правопорушення у стані
осудності, але захворіла на психічну хворобу до
постановлення вироку.

Кримінально-правова оцінка суспільно небезпечного
діяння, вчиненого у стані неосудності, повинна
ґрунтуватися лише на відомостях, які характеризують
суспільну небезпеку вчинених дій. При цьому не
враховуються попередня судимість, факт вчинення
раніше кримінального правопорушення, за який особу
звільнено від відповідальності або покарання, факт
застосування до неї примусових заходів медичного
характеру.

Примусові заходи медичного характеру засто-
совуються лише до осіб, які є суспільно небезпечними.

До особи, стосовно якої передбачається застосування
примусових заходів медичного характеру або
вирішувалося питання про їх застосування, можуть бути
застосовані судом такі запобіжні заходи як передання на
піклування опікунам, близьким родичам чи членам сім'ї
з обов'язковим лікарським наглядом або поміщення до
психіатричного закладу в умовах, що виключають її
небезпечну поведінку. Зазначені запобіжні заходи
застосовуються судом до особи з моменту встановлення
факту розладу психічної діяльності чи психічної
хвороби.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо
застосування примусових заходів медичного характеру
здійснюється одноособово суддею в судовому засіданні
за участю прокурора, законного представника,
захисника згідно із загальними правилами, та
завершується постановленням ухвали про застосування
примусових заходів медичного характеру або про
відмову в їх застосуванні.

Під час постановлення ухвали про застосування
примусових заходів медичного характеру суд з'ясовує
такі питання:
- чи мало місце суспільно небезпечне діяння,
кримінальне правопорушення;
- чи вчинено це суспільно небезпечне діяння,
кримінальне правопорушення особою;
- чи вчинила ця особа суспільно небезпечне діяння,
кримінальне правопорушення у стані неосудності;
- чи не захворіла ця особа після вчинення кримінального
правопорушення на психічну хворобу, яка виключає
застосування покарання;
- чи слід застосовувати до цієї особи примусові заходи
медичного характеру і якщо слід, то які.
6. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що
становлять державну таємницю. 

Досудове розслідування та судове провадження у
кримінальному провадженні, яке містить відомості, що
становлять державну таємницю, проводяться з
дотриманням вимог режиму секретності. 
До участі у кримінальному провадженні, яке містить
відомості, що становлять державну таємницю, допус-
каються особи, які мають допуск до державної таємниці
відповідної форми та яким надано доступ до конкретної
секретної інформації (категорії секретної інформації) та
її матеріальних носіїв. Підозрюваний чи обвинувачений
бере участь у кримінальному провадженні без
оформлення допуску до державної таємниці після
роз'яснення йому вимог статті 28 Закону України "Про
державну таємницю" та попередження про кримінальну
відповідальність за розголошення відомостей, що
становлять державну таємницю.

Потерпілому та його представникам, перекладачу,
експерту, спеціалісту, секретарю судового засідання,
судовому розпоряднику забороняється робити виписки
та копії з матеріалів, які містять державну таємницю.
Захисникам та законним представникам підозрюваного
чи обвинуваченого забороняється робити копії з
матеріалів, які містять державну таємницю. Підозрю-
ваний, обвинувачений, його захисник та законний
представник з метою підготовки та здійснення захисту
можуть робити виписки з матеріалів, що містять
державну таємницю. Такі виписки опечатуються осо-
бою, якою були зроблені, у вигляді, що унеможливлює
ознайомлення з їх змістом. Виписки зберігаються з
дотриманням вимог режиму секретності в органі
досудового розслідування або суді та надаються особі,
яка їх склала, на її вимогу: під час досудового
розслідування - у приміщенні органу досудового
розслідування, під час судового провадження - у
приміщенні суду. Ознайомлення із змістом виписок

Секретар судового засідання

Секретар судового засідання-це посадова
особа суду, яка бере участь у розгляді справи в
суді першої, апеляційної та касаційної
інстанції і яка веде протокол. За дорученням
судді він здійснює підготовку справи до
розгляду її в судовому засіданні; повідомляє
учасників процесу про час і місце судового
розгляду; перевіряє перед відкриттям судового
засідання явку до суду викликаних осіб,
з'ясовує причини неявки і доповідає про це
головуючому; веде протокол судового засі-
дання і виконує інші доручення головуючого,
пов'язані з підготовкою і проведенням
судового розгляду справи. Ці дії секретаря
судового засідання у законі не закріплені.

Секретар судового засідання:
1) здійснює судові виклики і повідомлення;
2) перевіряє наявність та з'ясовує причини
відсутності осіб, яких було викликано до суду,
і доповідає про це головуючому;
3) забезпечує контроль за повним фіксуванням
судового засідання технічними засобами;
4) веде журнал судового засідання; 
5) оформляє матеріали кримінального
провадження в суді;
6) виконує інші доручення головуючого в
судовому засіданні.
Секретар судового засідання:
- підшиває до справи в хронологічному
порядку документи, додані до справи в ході
судового розгляду (у порядку їх надходження),
протокол судового засідання, вирок, рішення,
постанову, ухвалу суду; продовжує нумерацію
аркушів справи та опис документів, що
містяться у справі;
- робить запис про результати розгляду справи
та дату виготовлення протоколу судового
засідання (якщо він складався) у журналі
розгляду судових справ і матеріалів суддею та
в обліково-статистичній картці;
- виписує виконавчі листи у справах, рішення в
яких підлягають негайному виконанню;
- після здійснення необхідних дій щодо
оформлення завершеної розглядом справи (не
пізніше наступного дня після виготовлення
протоколу судового засідання) передає справу
на зберігання в канцелярію суду.

Якщо розгляд кримінальної або цивільної
справи було відкладено і призначено на інший
день, тоді викликаним і присутнім у судовому
засідання особам (крім підсудних, які
перебувають під вартою) вручаються повістки
про виклик до суду або оголошується про це
під розписку на окремому аркуші, доданому до
протоколу судового засідання, роз'яснюються
наслідки їх неявки. Особам, які не були
присутніми в судовому засіданні, але участь
яких суд визнав необхідною, надсилаються не
пізніше, ніж на наступний день повістки про
виклик їх до суду. Для повторного виклику
підсудних, які перебувають під вартою,
начальнику місця попереднього ув'язнення
надсилається відповідне повідомлення (форма
№ 19).

За наявності ухвали про зупинення
провадженням кримінальної, цивільної справи
у зв'язку з розшуком підсудного або
відповідача, копія цієї ухвали надсилається
секретарем в районний (міський) відділ
(управління) внутрішніх справ за місцем
розташування суду з супровідним листом за
підписом судді.

Старший державний виконавець

відділу примусового виконання рішень

О.В. Приймак

25 листопада 2012 року
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будь-кого, крім особи, яка їх зробила, не
допускається.
7. Кримінальне провадження на території
дипло-матичних представництв,
консульських установ Украї-ни, на
повітряному, морському чи річковому судні,
що перебуває за межами України під
прапором або з розпізнавальним знаком
України, якщо це судно приписано до порту,
розташованого в Україні

Службовими особами, уповноваженими на
вчинення процесуальних дій по даному
кримінальному провадженню, є:
1) керівник дипломатичного представництва
чи консульської установи України - у разі
вчинення кримінального правопорушення на
території дипломатичного представництва чи
консульської установи України за кордоном;
2) капітан судна України - у разі вчинення
кримінального правопорушення на повітря-
ному, морському чи річковому судні, що
перебуває за межами України під прапором
або з розпізнавальним знаком України, якщо
це судно приписано до порту, розташованого
в Україні.

Службові особи, які здійснювали процесу-
альні дії, залучаються як свідки до
кримінального провадження після його
продовження на території України. Вони
зобов'язуються надавати пояснення слідчому,
прокурору щодо проведених процесуальних
дій.

Службові особи зобов'язані негайно
провести необхідні процесуальні дії після
того, як із заяви, повідомлення, самостійного
виявлення або з іншого джерела їм стали
відомі обставини, що можуть свідчити про
вчинення кримінального правопорушення на
території дипломатичного представництва,
консульської установи України, на
повітряному, морському чи річковому судні,
що перебуває за межами України під
прапором або з розпізнавальним знаком
України, якщо це судно приписано до порту,
розташованого в Україні.

Також вказані службові особи уповно-
важені на застосування заходів забезпечення
кримінального провадження у вигляді
тимчасового вилучення майна, здійснення
законного затримання особи та на про-
ведення слідчих (розшукових) дій у вигляді
обшуку житла чи іншого володіння особи і
особистого обшуку без ухвали суду, огляду
місця вчинення кримінального правопо-
рушення.

Керівник дипломатичного представництва
чи консульської установи України має право
затримати особу на необхідний строк, але не
більше ніж на сорок вісім годин, і
зобов'язаний надати затриманій особі доступ
до отримання правової допомоги. Капітан
судна України має право затримати особу на
строк, необхідний для її доставлення на
територію України.

Службові особи зобов'язані забезпечити
доставлення затриманої особи до підрозділу
органу державної влади на території України,
уповноваженого на тримання затриманих
осіб, і повідомлення про факт законного
затримання слідчому органу досудового
розслідування за місцем проведення досу-
дового розслідування в Україні.

Досудове розслідування кримінального
правопорушення, вчиненого на території
дипломатичного представництва чи консуль-
ської установи України за кордоном,
здійснюється слідчим органу досудового роз-
слідування, юрисдикція якого поширюється
на територію місцезнаходження цент-
рального органу виконавчої влади у сфері
закордонних справ України.

Досудове розслідування кримінального
правопорушення, вчиненого на повітряному,
морському чи річковому судні, що перебуває
за межами України під прапором або з
розпізнавальним знаком України, якщо це
судно приписано до порту, розташованого в
Україні, здійснюється слідчим органу
досудового розслідування, юрисдикція якого
поширюється на територію місцезнаходжен-
ня порту приписки.

Підсумовуючи викладене, можна конста-
тувати, що прийняття нового Кримінального
процесуального кодексу України є значним
кроком на шляху до європейської інтеграції
України, декриміналізації суспільства, запро-
вадження і практичної реалізації принципу
верховенства права, захисту основоположних
прав та свобод громадян.

Провідний спеціаліст 
відділу з питань банкрутства

Б.І.  Зезекало

У науковій літературі сьогодні особливу увагу приділено
новим процесуальним механізмам здійснення кри-
мінального провадження. Перш за все, це пов'язано з тим,
що новий Кримінальний процесуальний кодекс України
(прийнятий 13 квітня 2012 року), далі - КПК України,
закріпив ряд нових інститутів. 

Нововведення стосуються всіх стадій кримінального
провадження - як досудових, так і судових. Одним із
ключових учасників даного провадження, у практичній
діяльності якого відображатимуться зміни, є слідчий. Його
робота багатопланова, впливає на різні сфери суспільного
життя. Слідчий у кожній своїй дії та процесуальному
рішенні реалізує визначені КПК України завдання кри-
мінального судочинства, виконання яких пов'язано із
реалізацією такої функції досудового розслідування, як
здійснення провадження по кримінальних проступках,
особливості досудового розслідування яких регла-
ментуються главою 25 КПК України.

Новий КПК України вперше вводить поняття кри-
мінальних проступків, якими вважаються правопорушення
невеликої тяжкості, що не становлять серйозної загрози для
суспільства, наприклад порушення авторського права і
суміжних прав, дрібна крадіжка, хуліганство. Як основне
покарання за здійснення кримінальних проступків
передбачено штраф.

Введення нового терміна "кримінальні проступки"
передбачає особливу процедуру проведення досудового
розслідування, на якій хочу більш детально зупинитися.

Першою особливістю досудового розслідування кри-
мінальних проступків є те, що воно здійснюється у формі
дізнання, про що зазначається у ст. 215 КПК України. Під
дізнанням розуміється заснована на законі правозастосовна
діяльність, спрямована на виявлення, попередження,
запобігання та розслідування кримінальних правопорушень,
забезпечення вирішення завдань кримінального судо-
чинства. Функція дізнання передбачена сьогодні і чинним
КПК України. У порівнянні з ним нововведення полягають у
можливості, наприклад, співробітників оперативних
підрозділів при досудовому розслідуванні кримінальних
проступків користуватись повноваженнями слідчого органу
досудового розслідування. 

Процедура надходження матеріалів до співробітників
оперативних підрозділів аналогічна процесу реагування на
заяви і повідомлення про злочини. Керівник органу
досудового розслідування вивчає інформацію, що надійшла
до нього, визначає правову кваліфікацію кримінального
проступку із посиланням на статтю Закону та доручає
проведення розслідування слідчому або співробітнику
оперативного підрозділу.

Сам процес досудового розслідування кримінальних
проступків реалізується відповідно до загальних правил
кримінального провадження, про що зазначається у ст. 298
КПК України.

Під час проведення дізнання громадяни мають можли-
вість користуватись такими ж правами учасників кри-
мінального провадження, які передбачені КПК України під
час здійснення досудового розслідування кримінальних
правопорушень у цілому. Відмінність у правах залежатиме
від процесуального статусу учасника кримінального
провадження. Так, наприклад, потерпілий може набувати
передбачених ст. 56 КПК України прав тільки після подачі
заяви про залучення до провадження як потерпілого. Після
цього йому вручається пам'ятка про процесуальні права і
обов'язки потерпілого, що є письмовим підтвердженням
набуття статусу потерпілого.

Специфіка здійснення провадження по кримінальних
проступках передбачає, що під час їх розслідування не
допускається застосування запобіжних заходів у вигляді
домашнього арешту, застави або тримання під вартою. Ці
обмеження вводяться у зв'язку з тим, що суспільна
небезпечність кримінальних проступків, у порівнянні зі
злочинами, менша, тому і процесуальний вплив на права та

свободи людини повинен також бути меншим.
Враховуючи дану обставину, до підозрюваного можуть

обиратись лише запобіжні заходи у вигляді особистого
зобов'язання чи особистої поруки. До того ж, зазначені
запобіжні заходи можуть обиратися лише слідчим суддею і
тільки у випадках, чітко передбачених КПК України, що, по-
суті, і є процесуальною гарантією додержання прав людини
у кримінальному провадженні.

Необхідно звернути увагу і на обмеження у використанні
слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування
кримінальних проступків. Так, ст. 300 КПК України
передбачено заборону проведення негласних слідчих
(розшукових) дій під час проведення дізнання.

Загальнодоступними процесуальними діями, які слідчий
може використовувати під час досудового розслідування
кримінальних проступків, залишаються допит (в т.ч. у
режимі відеоконференції), одночасний допит двох чи більше
вже допитаних осіб, пред'явлення для впізнання,
проникнення до житла чи іншого володіння особи, обшук,
огляд, слідчий експеримент та проведення експертизи.
Ст. 111 КПК України наділяє правом кожного учасника
досудового розслідування можливістю бути поінфор-
мованим про хід кримінального провадження.

Ще одним нововведенням КПК України є можливість
прийняття судового рішення у спрощеному порядку, який
являє собою процедуру розгляду матеріалів кримінального
провадження по суті без проведення судового розгляду в
судовому засіданні. Для цього на завершальному етапі
досудового розслідування, а саме під час складання
обвинувального акта слідчим, його затвердження та
надсилання до суду прокурором, останнім вноситься
відповідне клопотання. Однак воно може вноситись лише за
умови, що підозрюваний беззаперечно визнав своєю вину,
не оспорює встановлені досудовим розслідуванням
обставини і згоден з розглядом обвинувального акта за його
відсутності, а потерпілий не заперечує проти такого
розгляду.

З огляду на зазначене, вищевказана новація дозволяє
уникнути необґрунтованого затягування кримінального
провадження та у найкоротші строки прийняти рішення і
привести його до виконання.

Нововведення щодо кримінальних проступків також
стосуються і відповідальності за їх вчинення. Засудження
особи за вчинення кримінального проступку не впливатиме
на реалізацію в подальшому особою своїх прав. З іншого
боку, обвинувачена у вчиненні кримінального проступку
особа отримає всі процедурні права і гарантії кримінального
процесу, і до неї неможливо буде застосувати запобіжний
захід у вигляді тримання під вартою.

Аналізуючи та опановуючи обсяг наукових положень та
порядок їх застосування у практичній діяльності, можна
прийти до висновку, що досудове розслідування кри-
мінальних проступків відзначається процесуальними особ-
ливостями свого здійснення, які полягають у виборі слідчих
(розшукових) дій, застосуванні визначених запобіжних
заходів, дотриманні скорочених строків проведення
дізнання тощо. Закріплення нововведень у КПК України, які
виступають своєрідними процесуальними гарантіями
додержання прав та свобод  громадян, сприймається
позитивно з огляду на демократичні процеси, які останнім
часом відбуваються у нашій державі. Так, позитивним
кроком як для правоохоронних органів, так і громадян стане
той факт, що приблизно у 80% випадках результатом
проведення досудового розслідування кримінальних
проступків може бути укладання угоди про примирення між
потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим, а також
угоди між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим
про визнання винуватості. 

В.о. начальника відділу нотаріату 
ГУЮ у Полтавській області    

І.І. Сафіяник

Обов`язкова участь захисника, 
залучення захисника для  проведення  окремої процесуальної дії

Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України, захисник може у будь-який момент бути залученим
підозрюваним, обвинуваченим, їх законними представниками, а також іншими особами за проханням чи згодою
підозрюваного, обвинуваченого до участі у кримінальному провадженні. Слідчий, прокурор, суд зобов'язані надати
затриманій особі чи особі, яка тримається під вартою, допомогу у встановленні зв'язку із захисником або особами, які можуть
запросити захисника, а також надати можливість використати засоби зв'язку для запрошення захисника. Слідчий, прокурор,
суд зобов'язані утримуватися від надання рекомендацій щодо залучення конкретного захисника.

Залучення захисника слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням
Слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд зобов'язані забезпечити участь захисника у кримінальному провадженні у

випадках:
-  коли  участь захисника є обов'язковою, а підозрюваний, обвинувачений не залучив захисника; 
-  коли підозрюваний, обвинувачений заявив клопотання про залучення захисника, але за відсутністю коштів чи з інших
об'єктивних причин не може його залучити самостійно;
-  коли слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд вирішить, що обставини кримінального провадження вимагають участі
захисника, а підозрюваний, обвинувачений не залучив його.

У випадках, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий, прокурор виносить постанову, а слідчий суддя, суд
постановляє ухвалу, якою доручає відповідному органу, визначеному законом (адвокатському об'єднанню, органу
адвокатського самоврядування, центру з надання безоплатної правової допомоги тощо), призначити адвоката для здійснення
захисту за призначенням та забезпечити його прибуття у зазначений у постанові (ухвалі) час і місце для участі у
кримінальному провадженні. Постанова (ухвала) про доручення призначити адвоката невідкладно направляється
відповідному органу адвокатського самоврядування і є обов'язковою для негайного виконання. Невиконання, неналежне або
несвоєчасне виконання постанови (ухвали) про доручення призначити адвоката тягне відповідальність, установлену законом.

Підозрюваний, обвинувачений і підсудний мають право в будь-який момент провадження у справі відмовитися від
запрошеного чи призначеного захисника. Відмова допускається лише з ініціативи підозрюваного, обвинуваченого чи
підсудного і не позбавляє його права запросити того ж чи іншого захисника в подальших стадіях процесу. 
При відмові від захисника особа, яка провадить дізнання, слідчий складають протокол з зазначенням мотивів відмови, а суд
зазначає про це в протоколі судового засідання. Про прийняття відмови від захисника чи відхилення її особа, яка провадить
дізнання, слідчий, суддя виносять постанову, а суд - ухвалу. 

Прийнявши відповідно рішення про усунення захисника від участі в справі, а також прийнявши відмову захисника від
виконання обов'язків, особа, яка провадить дізнання, слідчий, суддя чи суд роз'яснюють підозрюваному, обвинуваченому,
підсудному його право запросити іншого захисника та надають йому для цього в стадії розслідування справи не менше доби,
а в стадії судового розгляду справи - не менше трьох діб. Якщо підозрюваний, обвинувачений, підсудний протягом цих
строків не запросить іншого захисника, особа, яка провадить дізнання, слідчий чи суддя постановою, а суд - ухвалою самі
призначають захисника.                                                                    

Головний спеціаліст відділу організації та контролю
та виконанням рішень УДВС ГУЮ у Полтавській області                                                                                         

М.О. Завгородній

25 листопада 2012 року
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Процедура судового розгляду
Відповідно до положень Кримінального проце-

суального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VI
(надалі - КПК), процедура судового розгляду кримі-
нальних справ включає в себе наступні стадії:
відкриття судового засідання( статті 342 - 346), судовий
розгляд (статті 347 - 363), судові дебати (статті 364 -
365, ухвалення вироку (статті 366 - 368).

Статтею 342 КПК передбачено порядок відкриття
судового засідання. Так, у призначений для судового
розгляду час головуючий відкриває судове засідання і
оголошує про розгляд відповідного кримінального
провадження.

Секретар судового засідання доповідає суду, хто з
учасників судового провадження, викликаних та
повідомлених осіб прибув у судове засідання, вста-
новлює їх особи, перевіряє повноваження захисників і
представників, з'ясовує, чи вручено судові виклики та
повідомлення тим, хто не прибув, і повідомляє причини
їх неприбуття, якщо вони відомі.

Секретар судового засідання повідомляє про
здійснення повного фіксування судового розгляду, а
також про умови фіксування судового засідання.

Після виконання вищезазначених дій головуючий
оголошує склад суду, прізвище запасного судді, якщо
він призначений, прізвища прокурора, потерпілого,
цивільного позивача, обвинуваченого, захисника,
цивільного відповідача, представників та законних
представників, перекладача, експерта, спеціаліста,
секретаря судового засідання, роз'яснює учасникам
судового провадження право відводу і з'ясовує, чи
заявляють вони кому-небудь відвід. Питання про відвід
вирішується судом згідно зі статтями 75 - 81 цього
Кодексу.

Потім судовий розпорядник роздає особам, які беруть
участь у судовому розгляді, пам'ятку про їхні права та
обов'язки, передбачені даним Кодексом.

Після ознайомлення обвинуваченого та інших осіб,
які беруть участь у судовому розгляді, з пам'яткою
головуючий з'ясовує, чи зрозумілі їм їх права та
обов'язки і у разі необхідності роз'яснює їх.

Слід зазначити, що перед початком судового розгля-
ду головуючий дає розпорядження про видалення
свідків із залу судового засідання, а судовий
розпорядник вживає заходів, щоб допитані і недопитані
свідки не спілкувалися між собою. 

Згідно статті 347 КПК після закінчення підготовчих
дій головуючий оголошує про початок судового
розгляду, який починається з оголошення прокурором
короткого викладу обвинувального акта, якщо
учасники судового провадження не заявили клопотання
про оголошення обвинувального акта в повному обсязі.
Якщо в кримінальному провадженні пред'явлено
цивільний позов, цивільний позивач або його представ-
ник чи законний представник, а в разі їх відсутності -
головуючий оголошує короткий виклад позовної заяви,
якщо учасники судового провадження не заявили
клопотання про її оголошення в повномуобсязі.

Після оголошення обвинувачення головуючий вста-
новлює особу обвинуваченого, з'ясовуючи його пріз-
вище, ім'я, по батькові, місце і дату народження, місце
проживання, заняття та сімейний стан, роз'яснює йому
суть обвинувачення і запитує, чи зрозуміле воно йому,
чи визнає він себе винним і чи бажає давати показання.
Якщо обвинувачених декілька, головуючий здійснює
зазначені дії щодо кожного з них.

Якщо у кримінальному провадженні пред'явлено
цивільний позов, головуючий запитує обвинуваченого,
цивільного відповідача, чи визнають вони позов.

Після виконання перелічених дій головуючий
з'ясовує думку учасників судового провадження про те,
які докази потрібно дослідити, та про порядок їх
дослідження.

При цьому докази зі сторони обвинувачення
досліджуються в першу чергу, а зі сторони захисту - у
другу.

Обсяг доказів, які будуть досліджуватися, та порядок
їх дослідження визначаються ухвалою суду і в разі
необхідності можуть бути змінені.

Суд має право, якщо проти цього не заперечують
учасники судового провадження, визнати недоцільним
дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не
оспорюються. При цьому суд з'ясовує, чи правильно
розуміють зазначені особи зміст цих обставин, чи
немає сумнівів у добровільності їх позиції, а також
роз'яснює їм, що у такому випадку вони будуть
позбавлені права оскаржити ці обставини в
апеляційному порядку.

Допит обвинуваченого здійснюється обов'язково,
крім випадку, якщо він відмовився від давання
показань, та випадку, передбаченого статтею 381 цього
Кодексу (у разі застосування спрощеного про-вадження
щодо кримінальних проступків).

Клопотання учасників судового провадження
розглядаються судом після того, як буде заслухана
думка щодо них інших учасників судового
провадження, про що постановляється ухвала. Відмова
в задоволенні клопотання не перешкоджає його
повторному заявленню з інших підстав.

Допит обвинуваченого починається з пропозиції
головуючого надати показання щодо кримінального
провадження, після чого обвинуваченого першим

допитує прокурор, а потім захисник. Після цього
обвинуваченому можуть бути поставлені запитання
потерпілим, іншими обвинуваченими, цивільним
позивачем, цивільним відповідачем, а також
головуючим і суддями. Крім того, головуючий має
право протягом всього допиту обвинуваченого ставити
йому запитання для уточнення і доповнення його
відповідей.

Якщо обвинувачений висловлюється нечітко або з
його слів не можна дійти висновку, чи визнає він
обставини чи заперечує проти них, суд має право
зажадати від нього конкретної відповіді - "так" чи "ні".
У разі здійснення судового розгляду стосовно декількох
обвинувачених, якщо цього вимагають інтереси
кримінального провадження або безпека обвину-
ваченого, допит одного з обвинувачених на підставі
вмотивованої ухвали суду може здійснюватися з
використанням відеоконференції при трансляції з
іншого приміщення в порядку, передбаченому статтею
336 КПК. У судовому засіданні обвинувачений має
право користуватися нотатками.

Перед допитом свідка головуючий встановлює
відомості про його особу та з'ясовує стосунки свідка з
обвинуваченим і потерпілим. Крім того, головуючий
з'ясовує чи отримав свідок пам'ятку про права та
обов'язки свідка, чи зрозумілі вони йому, і в разі
необхідності роз'яснює їх, а також з'ясовує, чи не
відмовляється він з підстав, встановлених цим
Кодексом, від давання показань, і попереджає його про
кримінальну відповідальність за відмову від давання
показань та завідомо неправдиві показання.

Якщо перешкод для допиту свідка не встановлено,
головуючий у судовому засіданні приводить його до
присяги такого змісту: "Я, (прізвище, ім'я, по батькові),
присягаю говорити суду правду і лише правду". Німий
свідок складає присягу в письмовій формі, підписуючи
текст того самого змісту. Суд зобов'язаний контролю-
вати хід допиту свідків, щоб уникнути зайвого
витрачання часу, захистити свідків від образи або не
допустити порушення правил допиту.

Кожний свідок допитується окремо. Свідки, які ще
не дали показань, не мають права перебувати в залі
судового засідання під час судового розгляду.

За клопотанням сторони кримінального проваджен-
ня або самого свідка свідок допитується за відсутності
певного допитаного свідка. 

Свідка обвинувачення першим допитує прокурор, а
свідка захисту - захисник, якщо обвинувачений взяв
захист на себе - обвинувачений (прямий допит). Під час
прямого допиту не дозволяється ставити навідні
запитання, тобто запитання, у формулюванні яких
міститься відповідь, частина відповіді або підказка до
неї. Після прямого допиту протилежній стороні
кримінального провадження надається можливість
перехресного допиту свідка. Під час перехресного
допиту дозволяється ставити навідні запитання. Під
час допиту свідка сторонами кримінального
провадження головуючий за протестом сторони має
право зняти питання, що не стосуються суті
кримінального провадження.

У виняткових випадках для забезпечення безпеки
свідка, який підлягає допиту, суд за власною
ініціативою або за клопотанням сторін кримінального
провадження чи самого свідка постановляє вмоти-
вовану ухвалу про проведення допиту свідка з
використанням технічних засобів з іншого примі-
щення, у тому числі за межами приміщення суду, або в
інший спосіб, що унеможливлює його ідентифікацію та
забезпечує сторонам кримінального провадження
можливість ставити запитання і слухати відповіді на
них. У разі якщо існує загроза ідентифікації голосу
свідка, допит може супроводжуватися створенням
акустичних перешкод. Перед постановленням
відповідної ухвали суд зобов'язаний з'ясувати наявність
заперечень сторін кримінального провадження проти
проведення допиту свідка в умовах, що унемож-
ливлюють його ідентифікацію, і в разі їх обґрунто-
ваності відмовити у проведенні допиту свідка у
визначеному порядку.

Якщо свідок висловлюється нечітко або з його слів
не можна дійти висновку про те, чи визнає він
обставини чи заперечує проти них, суд має право
зажадати від цього свідка конкретної відповіді - "так"
чи "ні". Після допиту свідка йому можуть бути
поставлені запитання потерпілим, цивільним
позивачем, цивільним відповідачем, їх представниками
та законними представниками, а також головуючим та
суддями.

Свідок, даючи показання, має право користуватися
нотатками, якщо його показання пов'язані з будь-якими
обчисленнями та іншими відомостями, які важко
зберегти в пам'яті.

Свідок може бути допитаний повторно в тому само-
му або наступному судовому засіданні за його
клопотанням, за клопотанням сторони кримінального
провадження або за ініціативою суду, зокрема, якщо під
час судового розгляду з'ясувалося, що свідок може
надати показання стосовно обставин, щодо яких він не
допитувався. Під час дослідження інших доказів
свідкам можуть ставити запитання учасники судового
провадження, експерт, а також суд. 

Оскарження рішень,
дій чи бездіяльності під час
досудового розслідування

Процес реформування кримінального процесуального
законодавства в Україні тривав майже двадцять років. 13
квітня 2012 року Верховною Радою України був
прийнятий новий Кримінальний процесуальний кодекс
України, який став ще одним кроком в утвердженні
найвищого пріоритету держави: прав, свобод людини та їх
гарантій.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час
досудового розслідування законодавцем виділено в
самостійний інститут (глава 26 КПК України в редакції
13.04.2012 р.) кримінально-процесуального права, який
спрямований на забезпечення законності під час
кримінального провадження та є дієвим засобом
поновлення порушених прав і законних інтересів осіб.

Проектом КПК України передбачено такого учасника
кримінального процесу, як слідчий суддя. На останнього,
окрім вирішення питань про обмеження конституційних
прав громадян, покладено також провадження
спеціальних судових процедур під час досудового
провадження, змістом яких стане отримання і фіксація
показань від учасників процесу, які в силу тих чи інших
причин (можлива смерть, тяжка хвороба, тривале
закордонне відрядження) не зможуть дати показання під
час судового розгляду справи.

Принцип оскарження під час досудового розслідування
полягає в тому, що учасники кримінального процесу не
можуть оскаржувати до суду будь-які рішення чи дії
органів слідства. Це обгрунтовується потребою ефек-
тивного розслідування злочинів і зменшенням випадків
зловживання правом на оскарження. Адже ймовірна
можливість оскарження будь-яких дій органів слідства
паралізує розкриття злочинів, оскільки їх представники
будуть змушені витрачати весь свій робочий час на участь
в судовому розгляді таких скарг.

Рішенням Конституційного Суду України від 14 грудня
2011 року передбачено, що правозастосувачу надані
можливі підстави для оскарження до суду не тільки
рішень і дій прокурора, слідчого, але й їхньої
бездіяльності. 

КПК України в редакції від 13 квітня 2012 року
підтверджує таке рішення відповідними нормами,
зокрема, закріпивши можливість оскарження рішень, дій
чи бездіяльності прокурора слідчим, а також слідчого
судді.

Разом з тим особам дозволено оскаржувати під час
досудового слідства лише окремі рішення органів
дізнання, слідства та прокуратури. Так, статтею 303 КПК
України (в редакції 13.04.2012 р.) передбачений
вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності, які
можуть бути оскаржені під час досудового розслідування. 
Скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи
прокурора, передбачені КПК, можуть бути подані особою
протягом 10 днів з моменту прийняття рішення, вчинення
дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи
прокурора оформлюється постановою, строк подання
скарги починається з дня отримання особою її копії.

Закон містись і правові підстави для неприйняття в
провадження та повернення скарги, у разі, якщо: скаргу
подала особа, яка не має права подавати скаргу; скарга не
підлягає розгляду в цьому суді; скарга подана після
закінчення строку, передбаченого частиною першою цієї
статті, і особа, яка її подала, не порушує питання про
поновлення цього строку або слідчий суддя за заявою
особи не знайде підстав для його поновлення.

Слідчий суддя, суд відмовляє у відкритті провадження
лише у разі, якщо скарга подана на рішення, дію чи
бездіяльність слідчого, прокурора, що не підлягає
оскарженню. Копія ухвали про відмову невідкладно
надсилається особі, яка подала скаргу, разом із скаргою та
усіма доданими до неї матеріалами.

Скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи
прокурора розглядаються не пізніше 72 годин з моменту
надходження відповідної скарги (крім скарг на рішення
про закриття кримінального провадження, які розгля-
даються не пізніше 5 днів з моменту надходження скарги),
слідчим суддею місцевого суду згідно з правилами
судового розгляду. 

Розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час
досудового розслідування здійснюється за обов'язкової
участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника,
представника та слідчого чи прокурора, рішення, дії чи
бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого чи
прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.
За результатами розгляду скарг постановляється ухвала
(про скасування рішення слідчого чи прокурора;
зобов'язання припинити дію; зобов'язання вчинити певну
дію; відмову у задоволенні скарги), яка не може бути
оскаржена, окрім ухвали про відмову у задоволенні
скарги на постанову про закриття кримінального
провадження.

Підозрюваний, обвинувачений, потерпілий мають право
оскаржити прокурору вищого рівня недотримання
розумних строків слідчим, прокурором під час досудового
розслідування. У такому разі прокурор вищого рівня
зобов'язаний розглянути скаргу протягом 3 днів після її
подання і в разі наявності підстав для її задоволення,
надати відповідному прокурору обов'язкові для виконання
вказівки щодо строків вчинення певних процесуальних
дій або прийняття процесуальних рішень. Особа, яка
подала скаргу, невідкладно письмово повідомляється про
результати її розгляду.

Аналізуючи норми КПК в редакції від 13.04.2012 року,
можна прийти до висновку, що способи оскарження
рішень, дій чи бездіяльності під час досудового
розслідування приведуть до поліпшення його якості,
формування достатньої, належної і допустимої доказової
бази, відсутності порушення прав, свобод, інтересів
фізичних, юридичних осіб і випадків неприйняття судом
доказів, зібраних з порушенням законодавства України,
зменшенню випадків повернення кримінальних справ на
додаткове розслідування, і взагалі, - до справедливого
правосуддя, яке здійснюватиметься в розумні терміни.

В.о. начальника відділу нотаріату 
ГУЮ у Полтавській області      

І.І. Сафіяник

25 листопада 2012 року



Правовий вісник
13

Судова практика

Суд має право призначити одночасний допит двох чи
більше вже допитаних учасників кримінального
провадження (свідків, потерпілих, обвинувачених) для
з'ясування причин розбіжності в їхніх показаннях.
Допитаний свідок може бути залишений у залі судового
засідання на вимогу суду.

Перед допитом потерпілого головуючий встановлює
відомості про його особу та з'ясовує стосунки
потерпілого з обвинуваченим. Крім того, головуючий
з'ясовує, чи отримав потерпілий пам'ятку про права та
обов'язки потерпілого, чи зрозумілі вони йому, і в разі
необхідності роз'яснює їх, а також попереджає його про
кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві
показання. Допит потерпілого проводиться з
дотриманням правил, передбачених частинами другою,
третьою, п'ятою - чотирнадцятою статті 352 КПК. 

Разом з тим, існують особливості допиту малоліт-
нього або неповнолітнього свідка чи потерпілого.
Зокрема, допит малолітнього свідка і, за розсудом суду,
неповнолітнього свідка проводиться в присутності
законного представника, педагога чи психолога, а за
необхідності - лікаря. Свідку, який не досяг шістнадцяти-
річного віку, головуючий роз'яснює обов'язок про необ-
хідність давати правдиві показання, не попереджуючи
про кримінальну відповідальність за відмову від давання
показань і за завідомо неправдиві показання, і не при-
водить до присяги. До початку допиту законному
представнику, педагогу, психологу або лікарю роз'ясню-
ється їхній обов'язок бути присутніми під час допиту, а
також право протестувати проти запитань та ставити
запитання. Головуючий має право відвести поставлене
питання. У випадках, коли це необхідно для об'єктивного
з'ясування обставин та/або захисту прав малолітнього чи
неповнолітнього свідка, за ухвалою суду він може бути
допитаний поза залом судового засідання в іншому
приміщенні з використанням відеоконференції (дистан-
ційне судове провадження).

Допит малолітнього або неповнолітнього потерпілого
проводиться в аналогічному порядку.

Свідкові, потерпілому, обвинуваченому під час
судового розгляду можуть бути пред'явлені для впізнання
особа чи річ. Пред'явлення для впізнання проводиться
після того, як особа, яка впізнає, під час допиту вкаже на
ознаки, за якими вона може впізнати особу чи річ. Під
час пред'явлення особи чи речі для впізнання особа, яка
впізнає, повинна зазначити, чи впізнає вона особу або річ
і за якими саме ознаками.

За клопотанням сторони кримінального провадження,
потерпілого або за власною ініціативою суд має право
викликати експерта для допиту для роз'яснення висновку.
Перед допитом експерта головуючий встановлює його
особу та приводить до присяги такого змісту: "Я,
(прізвище, ім'я, по батькові), присягаю сумлінно
виконувати обов'язки експерта, використовуючи всі свої
професійні можливості". Після цього головуючий
попереджає експерта про кримінальну відповідальність
за надання завідомо неправдивого висновку.

Експерта, який проводив експертизу за зверненням
сторони обвинувачення, першою допитує сторона
обвинувачення, а експерта, який проводив експертизу за
зверненням сторони захисту, - сторона захисту. Після
цього експерту можуть бути поставлені запитання
потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відпо-
відачем, їх представниками та законними представ-
никами, а також головуючим та суддями.

Експерту можуть бути поставлені запитання щодо
наявності в експерта спеціальних знань та кваліфікації з
досліджуваних питань (освіти, стажу роботи, наукового
ступеня тощо), дотичних до предмета його експертизи;
використаних методик та теоретичних розробок; достат-
ності відомостей, на підставі яких готувався висновок;
наукового обґрунтування та методів, за допомогою яких
експерт дійшов висновку; застосовності та правильності
застосування принципів та методів до фактів кри-
мінального провадження; інші запитання, що стосуються
достовірності висновку. 

Суд має право призначити одночасний допит двох чи
більше експертів для з'ясування причин розбіжності в
їхніх висновках, що стосуються одного і того самого
предмета чи питання дослідження. Кожна сторона
кримінального провадження для доведення або спрос-
тування достовірності висновку експерта має право
надати відомості, які стосуються знань, вмінь, квалі-
фікації, освіти та підготовки експерта. Експерт під час
відповідей має право користуватися своїми письмовими
та іншими матеріалами, які використовувалися під час
експертного дослідження. 

Речові докази оглядаються судом, а також подаються
для ознайомлення учасникам судового провадження, а в
разі необхідності - також іншим учасникам кримі-
нального провадження. Особи, яким подані для ознайом-
лення речові докази, можуть звернути увагу суду на ті чи
інші обставини, пов'язані з річчю та її оглядом.

Огляд речових доказів, які не можна доставити в
судове засідання, за необхідності проводиться за їх
місцезнаходженням. Учасники судового провадження
мають право ставити запитання з приводу речових
доказів свідкам, експертам, спеціалістам, які їх оглядали.
Протоколи слідчих (розшукових) дій та інші долучені до
матеріалів кримінального провадження документи, якщо
в них викладені чи посвідчені відомості, що мають
значення для встановлення фактів і обставин кримі-
нального провадження, повинні бути оголошені в
судовому засіданні за ініціативою суду або за клопо-

танням учасників судового провадження та пред'явлені
для ознайомлення учасникам судового провадження, а в
разі необхідності - також іншим учасникам кримі-
нального провадження.

Учасники судового провадження мають право стави-
ти запитання щодо документів свідкам, експертам,
спеціалістам. Якщо долучений до матеріалів кримі-
нального провадження або наданий суду особою, яка
бере участь у кримінальному провадженні, для
ознайомлення документ викликає сумнів у його
достовірності, учасники судового провадження мають
право просити суд виключити його з числа доказів і
вирішувати справу на підставі інших доказів або
призначити відповідну експертизу цього документа.

Відтворення звукозапису і демонстрація відеозапису
проводяться в залі судового засідання або в іншому
спеціально обладнаному для цього приміщенні з
відображенням у журналі судового засідання основних
технічних характеристик обладнання та носіїв
інформації і зазначенням часу відтворення (демонст-
рації). Після цього суд заслуховує доводи учасників
судового провадження. У разі необхідності відтворення
звукозапису і демонстрація відеозапису можуть бути
повторені повністю або в певній частині.

З метою з'ясування відомостей, що містяться у звуко-
і відеозаписах, судом може бути залучено спеціаліста.
Заяву про підробку звуко- і відеозаписів суд розглядає в
порядку, передбаченому для розгляду заяв про підробку
документів.

Також під час дослідження доказів суд має право
скористатися усними консультаціями або письмовими
роз'ясненнями спеціаліста, наданими на підставі його
спеціальних знань. Спеціалісту можуть бути поставлені
питання щодо суті наданих усних консультацій чи
письмових роз'яснень. Першою ставить запитання особа,
за клопотанням якої залучено спеціаліста, а потім інші
особи, які беруть участь у кримінальному провадженні.
Головуючий у судовому засіданні має право ставити
спеціалістові запитання в будь-який час дослідження
доказів. 

У виняткових випадках суд, визнавши за необхідне
оглянути певне місце, проводить огляд за участю
учасників судового провадження, а якщо цього
вимагають обставини, - за участю свідків, спеціалістів і
експертів. Огляд на місці не може проводитися під час
здійснення провадження судом присяжних.

Огляд на місці здійснюється згідно з правилами,
передбаченими цим Кодексом для огляду під час
досудового розслідування. На місці огляду учасникам
кримінального провадження, які беруть у ньому участь,
можуть бути поставлені запитання, пов'язані з
проведенням огляду. Учасники судового провадження
при огляді мають право звертати увагу суду на те, що, на
їхню думку, може мати доказове значення.

Проведення огляду і його результати відображаються
у протоколі огляду місця та можуть фіксуватися
технічними засобами. 

Якщо під час судового розгляду будуть встановлені
підстави для здійснення кримінального провадження
щодо застосування примусових заходів медичного
характеру, суд постановляє ухвалу про зміну порядку
розгляду і продовжує судовий розгляд згідно з
правилами, передбаченими главою 39 цього Кодексу. 

Після з'ясування обставин, встановлених під час
кримінального провадження, та перевірки їх доказами
головуючий у судовому засіданні з'ясовує в учасників
судового провадження, чи бажають вони доповнити
судовий розгляд і чим саме.

У разі заявлення клопотань про доповнення судового
розгляду суд розглядає їх, у зв'язку з чим має право
ставити запитання сторонам чи іншим учасникам
кримінального провадження. За відсутності клопотань
або після вирішення клопотань, якщо вони були подані,
суд постановляє ухвалу про закінчення з'ясування
обставин та перевірки їх доказами і переходить до
судових дебатів.

Відповідно до статті 364 КПК судові дебати є
невідємною частиною судового розгляду. У судових
дебатах виступають прокурор, потерпілий, його
представник та законний представник, цивільний
позивач, його представник та законний представник,
цивільний відповідач, його представник, обвинувачений,
його законний представник, захисник.

Якщо в судовому розгляді брали участь декілька
прокурорів, у судових дебатах на їхній розсуд має право
виступити один прокурор або кожен із них обґрунтовує у
промові свою позицію у певній частині обвинувачення.
Якщо в судовому розгляді брали участь декілька
захисників обвинуваченого, порядок виступів у судових
дебатах визначається ними за взаємною згодою. У разі
відсутності згоди порядок їх виступів встановлює суд.
Якщо в судовому розгляді брали участь декілька
обвинувачених, захисників, представників, порядок їх
виступів у судових дебатах встановлює суд.

Учасники судового провадження мають право в
судових дебатах посилатися лише на ті докази, які були
досліджені в судовому засіданні. Якщо під час судових
дебатів виникне потреба подати нові докази, суд
відновлює з'ясування обставин, встановлених під час
кримінального провадження, та перевірки їх доказами,
після закінчення якого знову відкриває судові дебати з
приводу додатково досліджених обставин.

Суд не має права обмежувати тривалість судових
дебатів певним часом. Головуючий має право зупинити

виступ учасника дебатів, якщо він після зауваження
повторно вийшов за межі кримінального провадження,
що здійснюється, чи повторно допустив висловлювання
образливого або непристойного характеру, і надати слово
іншому учаснику дебатів. Після закінчення промов
учасники судових дебатів мають право обмінятися
репліками. Право останньої репліки належить
обвинуваченому або його захиснику.

Після оголошення судових дебатів закінченими суд
надає обвинуваченому останнє слово. При цьому суд не
має права обмежувати тривалість останнього слова
обвинуваченого певним часом. Ставити запитання
обвинуваченому під час його останнього слова не
дозволяється. Якщо обвинувачений в останньому слові
повідомить про нові обставини, які мають істотне
значення для кримінального провадження, суд за своєю
ініціативою або за клопотанням учасників судового
провадження відновлює з'ясування обставин,
встановлених під час кримінального провадження, та
перевірку їх доказами, після завершення яких відкриває
судові дебати з приводу додатково досліджених обставин
і надає останнє слово обвинуваченому.

У відповідності до статті 367 КПК після останнього
слова обвинуваченого суд негайно виходить до нарадчої
кімнати для ухвалення вироку, про що головуючий
оголошує присутнім у залі судового засідання. 
Під час ухвалення вироку ніхто не має права перебувати
в нарадчій кімнаті, крім складу суду, який здійснює
судовий розгляд. Суд вправі перервати нараду лише для
відпочинку з настанням нічного часу. Під час перерви
судді не можуть спілкуватися з особами, які брали участь
у кримінальному провадженні. Судді не мають права
розголошувати хід обговорення та ухвалення вироку в
нарадчій кімнаті.

Постановлення ухвали суду в нарадчій кімнаті
здійснюється відповідно до правил, передбачених цією
статтею. 

Статтею 368 зазначеного Кодексу чітко визначено
перелік питань, що вирішуються судом при ухваленні
вироку. Ухвалюючи вирок, суд повинен вирішити такі
питання:
1) чи мало місце діяння, у вчиненні якого
обвинувачується особа;
2) чи містить це діяння склад кримінального
правопорушення і якою статтею закону України про
кримінальну відповідальність він передбачений; 
3) чи винен обвинувачений у вчиненні цього
кримінального правопорушення;
4) чи підлягає обвинувачений покаранню за вчинене ним
кримінальне правопорушення;
5) чи є обставини, що обтяжують або пом'якшують
покарання обвинуваченого, і які саме;
6) яка міра покарання має бути призначена
обвинуваченому і чи повинен він її відбувати;
7) чи підлягає задоволенню пред'явлений цивільний
позов і, якщо так, на чию користь, в якому розмірі та в
якому порядку; 
8) чи вчинив обвинувачений кримінальне
правопорушення у стані обмеженої осудності;
9) чи є підстави для застосування до обвинуваченого,
який вчинив кримінальне правопорушення у стані
обмеженої осудності, примусового заходу медичного
характеру, передбаченого частиною другою статті 94
Кримінального кодексу України;
10) чи слід у випадках, передбачених статтею 96
Кримінального кодексу України, застосувати до
обвинуваченого примусове лікування;
11) чи необхідно призначити неповнолітньому
громадського вихователя;
12) що належить вчинити з майном, на яке накладено
арешт, речовими доказами і документами;
13) на кого мають бути покладені процесуальні витрати і
в якому розмірі;
14) як вчинити із заходами забезпечення кримінального
провадження.

Якщо особа обвинувачується у вчиненні декількох
злочинів або декількох кримінальних проступків, суд
вирішує питання, зазначені у пунктах 1 - 8 частини
першої цієї статті, окремо за кожним кримінальним
правопорушенням.

Якщо обвинувачуються декілька осіб, суд вирішує
питання, зазначені в цій статті, окремо щодо кожного з
обвинувачених. 

Примусовий захід медичного характеру, передбачений
пунктом 9 частини першої цієї статті, може бути
застосовано до особи, яка вчинила кримінальне
правопорушення у стані обмеженої осудності, лише за
наявності акта психіатричної експертизи та висновку
лікувальної установи. 

Примусове лікування, передбачене пунктом 10 частини
першої цієї статті, може бути застосоване лише за
наявності відповідного висновку лікувальної установи.

Обираючи при ухваленні вироку норму закону України
про кримінальну відповідальність, яка підлягатиме
застосуванню до суспільно небезпечних діянь, суд
зобов'язаний враховувати висновки Верховного Суду
України, викладені в його ухвалах, у випадках,
передбачених частиною другою статті 455 і частиною
другою статті 456 цього Кодексу.

Провідний спеціаліст відділу кадрової
роботи та державної служби 
ГУЮ у Полтавській області

Л.М. Подленко

25 листопада 2012 року
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Судові рішення
Є два види судових рішень:
1. Судове рішення, у якому суд вирішує обвинувачення
по суті, викладається у формі вироку;
2. Судове рішення, у якому суд вирішує інші питання,
викладається у формі ухвали.
Судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим

і вмотивованим.
- Законним є рішення, ухвалене компетентним судом
згідно з нормами матеріального права з дотриманням
вимог щодо кримінального провадження, передбачених
кримінально процесуальним кодексом. 
- Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі
об'єктивно з'ясованих обставин, які підтверджені
доказами, дослідженими під час судового розгляду та
оціненими судом відповідно до статті 94 КПК України.
- Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і
достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Суд ухвалює вирок іменем України безпосередньо
після закінчення судового розгляду. Вирок ухвалюється в
нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий
розгляд. У випадках, передбачених КПК України, ухвала
постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який
здійснював судовий розгляд. Ухвали, постановлені без
виходу до нарадчої кімнати, заносяться секретарем
судового засідання в журнал судового засідання.
Виправлення в судовому рішенні мають бути засвідченні
підписами суддів того складу суду, який його ухвалив.
1. Ухвала, що викладається окремим документом,
складається з:
1) вступної частини із зазначенням:
дати і місця її постановлення;
назви та складу суду, секретаря судового засідання;
найменування (номера) кримінального провадження;
прізвища, ім'я і по батькові підозрюваного,
обвинуваченого, року, місяця і дня його народження,
місця народження і місця проживання;
закону України про кримінальну відповідальність, що
передбачає кримінальне правопорушення, у вчиненні
якого підозрюється, обвинувачується особа;
сторін кримінального провадження та інших учасників
судового провадження;
2) мотивувальної частини із зазначенням:
суті питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю
ініціативою воно розглядається;
встановлених судом обставин із посиланням на докази, а
також мотивів неврахування окремих доказів;
мотивів, з яких суд виходив при постановленні ухвали, і
положення закону, яким він керувався;
3) резолютивної частини із зазначенням:
висновків суду;
строку і порядку набрання ухвалою законної сили та її
оскарження.
В ухвалі, яку суд постановляє без виходу до нарадчої
кімнати, оголошуються висновок суду та мотиви, з яких
суд дійшов такого висновку.
1. Виправдувальний вирок ухвалюється у разі, якщо не
доведено, що:
1) вчинено кримінальне правопорушення, в якому
обвинувачується особа;
2) кримінальне правопорушення вчинене
обвинуваченим;
3) в діянні обвинуваченого є склад кримінального
правопорушення.

Виправдувальний вирок також ухвалюється при
встановленні судом підстав для закриття кримінального
провадження, передбачених пунктами 1 та 2 частини
першої статті 284 КПК України.

Якщо обвинувачений визнається винуватим у вчиненні
кримінального правопорушення, суд ухвалює обвину-
вальний вирок і призначає покарання, звільняє від
покарання чи від його відбування у випадках, перед-
бачених законом України про кримінальну відпо-
відальність, або застосовує інші заходи, передбачені
законом України про кримінальну відповідальність.

Обвинувальний вирок не може ґрунтуватися на
припущеннях і ухвалюється лише за умови доведення у
ході судового розгляду винуватості особи у вчиненні
кримінального правопорушення.

Вирок суду складається зі вступної, мотивувальної та
резолютивної частин.
2. У вступній частині вироку зазначаються:
1) дата та місце його ухвалення;
2) назва та склад суду, секретар судового засідання;
3) найменування (номер) кримінального провадження;
4) прізвище, ім'я та по батькові обвинуваченого, рік,
місяць і день його народження, місце народження і місце
проживання, заняття, освіта, сімейний стан та інші
відомості про особу обвинуваченого, що мають значення
для справи;
5) закон України про кримінальну відповідальність, що
передбачає кримінальне правопорушення, у вчиненні
якого обвинувачується особа;
6) сторони кримінального провадження та інші учасники
судового провадження.
У мотивувальній частині вироку зазначаються:
1) у разі визнання особи виправданою - формулювання
обвинувачення, яке пред'явлене особі і визнане судом
недоведеним, а також підстави для виправдання
обвинуваченого з зазначенням мотивів, з яких суд
відкидає докази обвинувачення;
мотиви ухвалення інших рішень щодо питань, які
вирішуються судом при ухваленні вироку, та положення
закону, якими керувався суд;
2) у разі визнання особи винуватою:

формулювання обвинувачення, визнаного судом
доведеним, із зазначенням місця, часу, способу вчинення
та наслідків кримінального правопорушення, форми
вини і мотивів кримінального правопорушення;
- статті (частини статті) закону України про кримінальну
відповідальність, що передбачає відповідальність за
кримінальне правопорушення, винним у вчиненні якого
визнається обвинувачений;
- докази на підтвердження встановлених судом обставин,
а також мотиви неврахування окремих доказів;
мотиви зміни обвинувачення, підстави визнання частини
обвинувачення необґрунтованою, якщо судом
приймалися такі рішення;
- обставини, які пом'якшують або обтяжують покарання;
мотиви призначення покарання, звільнення від
відбування покарання, застосування примусових заходів
медичного характеру при встановлені стану обмеженої
осудності обвинуваченого, застосування примусового
лікування відповідно до статті 96 Кримінального кодексу
України, мотиви призначення громадського вихователя
неповнолітньому;
- підстави для задоволення цивільного позову або
відмови у ньому, залишення його без розгляду;
- мотиви ухвалення інших рішень щодо питань, які
вирішуються судом при ухваленні вироку, та положення
закону, якими керувався суд.

У резолютивній частині вироку зазначаються:
1) у разі визнання особи виправданою - прізвище, ім'я та
по батькові обвинуваченого, рішення про визнання його
невинуватим у пред'явленому обвинуваченні та його
виправдання;
- рішення про поновлення в правах, обмежених під час
кримінального провадження;
- рішення щодо заходів забезпечення кримінального
провадження, в тому числі рішення про запобіжний захід
до набрання вироком законної сили;
- рішення щодо речових доказів і документів;
- рішення щодо процесуальних витрат;
- строк і порядок набрання вироком законної сили та його
оскарження;
- порядок отримання копій вироку та інші відомості;
2) у разі визнання особи винуватою: прізвище, ім'я та по
батькові обвинуваченого, рішення про визнання його
винуватим у пред'явленому обвинуваченні та відповідні
статті (частини статті) закону України про кримінальну
відповідальність;
- покарання, призначене по кожному з обвинувачень, що
визнані судом доведеними, та остаточна міра покарання,
обрана судом;
- початок строку відбування покарання;
- рішення про застосування примусового лікування чи
примусових заходів медичного характеру щодо
обмежено осудного обвинуваченого у разі їх застосу-
вання;
- рішення про призначення неповнолітньому
громадського вихователя;
- рішення про цивільний позов;
- рішення про інші майнові стягнення і підстави цих
рішень;
- рішення щодо речових доказів і документів;
- рішення про відшкодування процесуальних витрат;
- рішення щодо заходів забезпечення кримінального
провадження;
- рішення про залік досудового тримання під вартою;
строк і порядок набрання вироком законної сили та його
оскарження;
- порядок отримання копій вироку та інші відомості.

Якщо особі пред'явлено декілька обвинувачень і деякі
з них не доведені, то у резолютивній частині вироку
зазначається, за якими з них обвинувачений
виправданий, а за якими - засуджений.

Якщо обвинувачений визнається винним, але
звільняється від відбування покарання, суд зазначає про
це в резолютивній частині вироку.

У разі звільнення від відбування покарання з
випробуванням відповідно до статей 75-79, 104    

Кримінального кодексу України у резолютивній частині
вироку зазначаються тривалість іспитового строку,
обов'язки, покладені на засудженого, а також трудовий
колектив або особа, на які, за їх згодою або на їх
прохання, суд покладає обов'язок щодо нагляду за
засудженим і проведення з ним виховної роботи.

Коли призначається більш м'яке покарання, ніж
передбачено законом, при зазначенні обраної судом міри
покарання робиться посилання на статтю 69
Кримінального кодексу України.

Судове рішення ухвалюється простою більшістю
голосів суддів, що входять до складу суду. Якщо рішення
ухвалюється в нарадчій кімнаті, відповідні питання
вирішуються за результатами наради суддів шляхом
голосування, від якого не має права утримуватися ніхто з
суддів. Головуючий голосує останнім. У разі ухвалення
судового рішення в нарадчій кімнаті його підписують усі
судді.

Кожен суддя з колегії суддів має право викласти
письмово окрему думку, яка не оголошується в судовому
засіданні, а приєднується до матеріалів провадження і є
відкритою для ознайомлення.

Судове рішення проголошується прилюдно негайно
після виходу суду з нарадчої кімнати. Головуючий у
судовому засіданні роз'яснює зміст рішення, порядок і
строк його оскарження. Якщо складання судового
рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд має
право обмежитися складанням і оголошенням його

резолютивної частини, яку підписують всі судді. Повний
текст ухвали повинен бути складений не пізніше п'яти
діб з дня оголошення резолютивної частини і оголо-
шений учасникам судового провадження. Про час оголо-
шення повного тексту ухвали має бути зазначено у
раніше складеній її резолютивній частині. Після прого-
лошення вироку головуючий роз'яснює обвинуваченому,
захиснику, його законному представнику, потерпілому,
його представнику право подати клопотання про
помилування, право ознайомитися із журналом судового
засідання і подати на нього письмові зауваження.
Обвинуваченому, до якого застосовано запобіжний захід
у вигляді тримання під вартою, роз'яснюється право
заявляти клопотання про доставку в судове засідання
суду апеляційної інстанції.

Якщо обвинувачений не володіє державною мовою, то
після проголошення вироку перекладач роз'яснює йому
зміст резолютивної частини судового рішення. Копія
вироку рідною мовою обвинуваченого або іншою мовою,
якою він володіє, у перекладі, що засвідчений перекла-
дачем, вручається обвинуваченому.

Ухвали, постановлені в судовому засіданні, ого-
лошуються негайно після їх постановлення.

Учасники судового провадження мають право отрима-
ти в суді копію вироку чи ухвали суду. Копія вироку
негайно після його проголошення вручається обвину-
ваченому та прокурору.

Копія судового рішення не пізніше наступного дня
після ухвалення надсилається учаснику судового про-
вадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Якщо обвинувачений тримається під вартою, суд
звільняє його з-під варти в залі судового засідання у разі
виправдання; звільнення від відбування покарання;
засудження до покарання, не пов'язаного з позбавленням
волі; ухвалення обвинувального вироку без призначення
покарання.

При засудженні до обмеження волі суд з урахуванням
особи та обставин, встановлених під час кримінального
провадження, має право звільнити обвинуваченого з-під
варти.

Якщо обвинувачений, що тримається під вартою,
засуджений до арешту чи позбавлення волі, суд у
виняткових випадках з урахуванням особи та обставин,
встановлених під час кримінального провадження, має
право змінити йому запобіжний захід до набрання виро-
ком законної сили на такий, що не пов'язаний з три-
манням під вартою, та звільнити такого обвинуваченого
з-під варти.

За наявності в обвинуваченого неповнолітніх дітей, які
залишилися без нагляду, непрацездатних батьків, баби,
діда, прабаби, прадіда, які потребують матеріальної
допомоги і залишилися без нагляду, суд зобов'язаний
одночасно з ухваленням вироку порушити окремою
ухвалою питання перед службою в справах дітей або
відповідним органом опіки та піклування, органом
соціального захисту населення про необхідність влашту-
вання цих неповнолітніх, непрацездатних або встанов-
лення над ними опіки чи піклування.

Якщо в обвинуваченого залишилися без нагляду жит-
ло чи інше майно, суд за клопотанням обвинуваченого
зобов'язаний вжити через відповідні органи заходів для
їх збереження.

Про вжиті згідно з положеннями цієї статті заходи
повідомляється обвинувачений.

Суд має право за власною ініціативою або за заявою
учасника кримінального провадження чи іншої
заінтересованої особи виправити допущені в судовому
рішенні цього суду описки, очевидні арифметичні
помилки незалежно від того, набрало судове рішення
законної сили чи ні.

Питання про внесення виправлень суд вирішує в
судовому засіданні. Учасники судового провадження
повідомляються про дату, час і місце засідання.
Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним
чином повідомлені, не перешкоджає розгляду питання
про внесення виправлень.

Ухвалу суду про внесення виправлень у судове рішення
чи відмову у внесенні виправлень може бути оскаржено.
Якщо судове рішення є незрозумілим, суд, який його
ухвалив, за заявою учасника судового провадження чи
органу виконання судового рішення ухвалою роз'яснює
своє рішення, не змінюючи при цьому його зміст.

Суд розглядає заяву про роз'яснення судового рішення
протягом десяти днів з повідомленням особи, яка
звернулася із заявою про роз'яснення судового рішення,
та учасників судового провадження. Неприбуття у судове
засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не
перешкоджає розгляду заяви про роз'яснення рішення.

Копія ухвали про роз'яснення судового рішення не
пізніше наступного дня після її постановлення
надсилається особі, що звернулася із заявою про
роз'яснення судового рішення, учасникам судового
провадження, які не були присутні у судовому засіданні.
Ухвалу про роз'яснення судового рішення або відмову у
його роз'ясненні може бути оскаржено в апеляційному
порядку особою, яка звернулася із заявою про
роз'яснення судового рішення, та учасниками судового
провадження.

Відділ кадрової роботи та державної служби 
ГУЮ у Полтавській області

25 листопада 2012 року
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Правовий вісникСудова практика

Зміст та форма кримінального провадження повинні
відповідати загальним засадам кримінального
провадження, до яких, згідно ст.7 гл.2 Кримінального
процесуального кодексу України (далі - КПК),
відносяться:
1) верховенство права. Кримінальне провадження
здійснюється з додержанням принципу верховенства
права, відповідно до якого людина, її права та свободи
визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і
спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства
права у кримінальному провадженні застосовується з
урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
2) законність. Під час кримінального провадження суд,
слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового
розслідування, слідчий, інші службові особи органів
державної влади зобов'язані неухильно додержуватися
вимог Конституції України, КПК, міжнародних договорів,
згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою
України, вимог інших актів законодавства. Прокурор,
керівник органу досудового розслідування, слідчий
зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити
обставини кримінального провадження, виявити як ті
обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують
підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що
пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм
належну правову оцінку та забезпечити прийняття
законних і неупереджених процесуальних рішень. Закони
та інші нормативно-правові акти України, положення яких
стосуються кримінального провадження, повинні
відповідати КПК. При здійсненні кримінального
провадження не може застосовуватися закон, який
суперечить КПК. У разі якщо норми КПК суперечать
міжнародному договору, згода на обов'язковість якого
надана Верховною Радою України, застосовуються
положення відповідного міжнародного договору України.
Кримінальне процесуальне законодавство України
застосовується з урахуванням практики Європейського
суду з прав людини. У випадках, коли положення КПК не
регулюють або неоднозначно регулюють питання
кримінального провадження, застосовуються загальні
засади кримінального провадження, визначені ч.1 ст.7
КПК.
3) рівність перед законом і судом. Не може бути привілеїв
чи обмежень у процесуальних правах за ознаками раси,
кольору шкіри, політичних, релігійних чи інших
переконань, статі, етнічного та соціального походження,
майнового стану, місця проживання, громадянства, освіти,
роду занять, а також за мовними або іншими ознаками. У
випадках і порядку, передбачених КПК, певні категорії
осіб (неповнолітні, іноземці, особи з розумовими і
фізичними вадами тощо) під час кримінального
провадження користуються додатковими гарантіями.
4) повага до людської гідності. Під час кримінального
провадження повинна бути забезпечена повага до
людської гідності, прав і свобод кожної особи.
Забороняється під час кримінального провадження
піддавати особу катуванню, жорстокому, нелюдському або
такому, що принижує її гідність, поводженню чи
покаранню, вдаватися до погроз застосування такого
поводження, утримувати особу у принизливих умовах,
примушувати до дій, що принижують її гідність. Кожен
має право захищати усіма засобами, що не заборонені
законом, свою людську гідність, права, свободи та
інтереси, порушені під час здійснення кримінального
провадження.
5) забезпечення права на свободу та особисту
недоторканність. Під час кримінального провадження
ніхто не може триматися під вартою, бути затриманим або
обмеженим у здійсненні права на вільне пересування в
інший спосіб через підозру або обвинувачення у вчиненні
кримінального правопорушення інакше як на підставах
так і в порядку, передбачених КПК. Кожен, кого затримано
через підозру або обвинувачення у вчиненні
кримінального правопорушення або інакше позбавлено
свободи, повинен бути в найкоротший строк доставлений
до слідчого судді для вирішення питання про законність та
обґрунтованість його затримання, іншого позбавлення
свободи та подальшого тримання. Затримана особа
негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти двох
годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого

судового рішення про тримання під вартою. Про
затримання особи, взяття її під варту або обмеження в
праві на вільне пересування в інший спосіб, а також про її
місце перебування має бути негайно повідомлено її
близьких родичів, членів сім'ї чи інших осіб за вибором
цієї особи. Кожен, хто понад строк тримається під вартою
або позбавлений свободи в інший спосіб, має бути
негайно звільнений. Затримання особи, взяття її під варту
або обмеження в праві на вільне пересування в інший
спосіб під час кримінального провадження, здійснене за
відсутності підстав або з порушенням порядку,
передбаченого КПК, тягне за собою відповідальність,
установлену законом.
6) недоторканність житла чи іншого володіння особи. Не
допускається проникнення до житла чи до іншого
володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку
інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім
випадків, передбачених КПК.
7) таємниця спілкування. Під час кримінального
провадження кожному гарантується таємниця листування,
телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції,
інших форм спілкування. Втручання у таємницю
спілкування можливе лише на підставі судового рішення з
метою виявлення та запобігання тяжкому чи особливо
тяжкому злочину, встановлення його обставин, особи, яка
вчинила злочин, якщо в інший спосіб неможливо досягти
цієї мети. Інформація, отримана внаслідок втручання у
спілкування, не може бути використана інакше як для
вирішення завдань кримінального провадження. 
8) невтручання у приватне життя. Під час кримінального
провадження кожному гарантується невтручання у
приватне (особисте і сімейне) життя. Ніхто не може
збирати, зберігати, використовувати та поширювати
інформацію про приватне життя особи без її згоди.
Інформація про приватне життя особи, отримана в
порядку, передбаченому КПК, не може бути використана
інакше як для виконання завдань кримінального
провадження. Кожен, кому наданий доступ до інформації
про приватне життя, зобов'язаний запобігати
розголошенню такої інформації.
9) недоторканність права власності. Позбавлення або
обмеження права власності під час кримінального
провадження здійснюється лише на підставі
вмотивованого, ухваленого судового рішення. На
підставах та в порядку, передбачених КПК, допускається
тимчасове вилучення майна без судового рішення.
10) презумпція невинуватості та забезпечення доведеності
вини. Особа вважається невинуватою у вчиненні
кримінального правопорушення і не може бути піддана
кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено
у порядку, передбаченого КПК, і встановлено
обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.
Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у
вчиненні кримінального правопорушення і має бути
виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе
винуватість особи поза розумним сумнівом. Підозра,
обвинувачення не можуть ґрунтуватися на доказах,
отриманих незаконним шляхом. Усі сумніви щодо
доведеності вини особи тлумачаться на користь такої
особи. Поводження з особою, вина якої у вчиненні
кримінального правопорушення не встановлена
обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили,
має відповідати поводженню з невинуватою особою.
11)свобода від самовикриття та право не свідчити проти
близьких родичів та членів сім'ї. Жодна особа не може
бути примушена визнати свою винуватість у вчиненні
кримінального правопорушення або примушена давати
пояснення, показання, які можуть стати підставою для
підозри, обвинувачення у вчиненні нею кримінального
правопорушення. Кожна особа має право не говорити
нічого з приводу підозри чи обвинувачення проти неї, у
будь-який момент відмовитися відповідати на запитання, а
також бути негайно повідомленою про ці права. Жодна
особа не може бути примушена давати пояснення,
показання, які можуть стати підставою для підозри,
обвинувачення у вчиненні її близькими родичами чи
членами її сім'ї кримінального правопорушення.

Провідний спеціаліст в ДРАЦС
Ю.В. Курилко

Судовий розпорядник

До участі в кримінальному провадженні головуючим у
судовому засіданні може залучатися судовий розпорядник.
Судовий розпорядник:
1) забезпечує належний стан зали судового засідання і
запрошує до неї учасників кримінального провадження;
2) оголошує про вхід суду до зали судового засідання і вихід
суду із неї
3) стежить за дотриманням порядку особами, присутніми у
залі судового засідання;
4) приймає від учасників кримінального провадження та
передає документи і матеріали суду під час судового
засідання;
5) виконує розпорядження головуючого про приведення до
присяги свідка, експерта;
6) виконує інші розпорядження головуючого, пов'язані із
забезпеченням умов, необхідних для здійснення судового
провадження.

Вимоги судового розпорядника, пов'язані із виконанням
обов'язків, передбачених цією статтею, є обов'язковими для
всіх осіб, присутніх у залі судового засідання.

У разі відсутності в судовому засіданні розпорядника
його функції виконує секретар судового засідання.
Судові розпорядники мають право:
а) на підставі відповідного запиту чи доручення суду
звертатись до юридичних і фізичних осіб, отримувати в
установленому порядку від них документи, матеріали та
інформацію; 
б)  вносити пропозиції голові відповідного суду щодо
покращання умов, удосконалення форм і методів роботи
підрозділу служби, забезпечення належної взаємодії з
правоохоронними органами та працівниками апарату суду;
в)  робити зауваження учасникам судового процесу та іншим
особам, присутнім у залі судового засідання, вимагати від
них додержання порядку та вживати заходів щодо усунення
порушень. Їхні вимоги щодо дотримання порядку є
обов'язковими для всіх присутніх;
г)  для припинення у приміщенні суду порушень
громадського порядку і затримання осіб, які чинять
протиправні дії, звертатися за допомогою до працівників
судової міліції та інших посадових осіб правоохоронних
органів.

Судовий розпорядник зобов'язаний: 
а)  забезпечувати виконання учасниками судового процесу та
особами, які є в залі судового засідання, розпоряджень
головуючого;
б)  здійснювати перевірку та забезпечувати готовність залу
судового засідання чи приміщення, в якому планується
проведення виїзного засідання, до слухання справи і
доповідати про це головуючому;
в)  забезпечувати безпечні умови роботи в залі судового
засідання суддям та працівникам аппарату суду;
г)  визначати учасникам судового процесу та іншим особам,
присутнім у залі судового засідання, конкретні місця
розміщення;
ґ) оголошувати про вхід суду до залу судового засідання та
вихід з нього;
д)  запрошувати, за розпорядженням головуючого, до залу
судового засідання свідків, експертів, перекладачів та інших
учасників судового процесу;
е)  за розпорядженням головуючого приймати від учасників
судового процесу документи, докази та інші матеріали, що
стосуються розгляду справи, і передавати їх суду;
є) забезпечувати дотримання вимог процесуального
законодавства щодо того, щоб свідки, які допитані судом, не
спілкувалися з тими, яких суд ще не допитав;
ж)  у разі необхідності, за розпорядженням головуючого,
надавати допомогу секретарю судового засідання у
забезпеченні фіксування судового процесу технічними
засобами;
з)   забезпечувати виконання вимог процесуального
законодавства щодо проведення закритого судового
засідання та вживати заходів до обмеження входу в зал
судового засідання сторонніх осіб;
и)  вживати заходів щодо видалення, за розпорядженням
головуючого, із залу судового засідання осіб, які проявляють
неповагу до суду або порушують громадський порядок;
і) за відсутності в суді працівників судової міліції вживати
заходів щодо недопущення сторонніх осіб у нарадчу кімнату
на час написання судового рішення;
ї) для забезпечення невідкладного розгляду справи з питань,
що виникли в процесі її слухання, за розпорядженням
головуючого, здійснювати термінову доставку в установи та
організації, а також фізичним особам листів, викликів, інших
документів;
й) після закінчення слухання судом справи здійснювати
огляд залу судового засідання і готувати його до наступного
засідання;
к) виконувати інші розпорядження головуючого щодо
забезпечення належних умов для проведення судового
засідання, а також голови суду, що стосуються забезпечення
роботи суду.

Провідний спеціаліст відділу 
примусового виконання рішень

О.В. Кравченя

Відповідно до положень Кримінального процесуального
кодексу України, прийнятого Верховною Радою України
13.04.2012 та який набере чинності 19.11.2012 встановлено, що
потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична
особа, якій кримінальним правопорушенням завдано мо-
ральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа,
якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.
Права і обов'язки потерпілого виникають в особи з моменту
подання заяви про вчинення щодо неї кримінального пра-
вопорушення або заяви про залучення її до провадження як
потерпілого.

Потерпілий зобов'язаний:
-  прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді,
суду, а в разі неможливості своєчасного прибуття - завчасно
повідомити про це, а також про причини неможливості
прибуття;
- не перешкоджати встановленню обставин вчинення
кримінального правопорушення;
-  не розголошувати без дозволу слідчого, прокурора, суду
відомості, які стали йому відомі у зв'язку з участю у
кримінальному провадженні і які становлять охоронювану
законом таємницю.

Потерпілого у кримінальному провадженні може представ-
ляти представник - особа, яка у кримінальному провадженні
має право бути захисником.

Представником юридичної особи, яка є потерпілим, може
бути її керівник, інша особа, уповноважена законом або
установчими документами, працівник юридичної особи за
довіреністю, а також особа, яка має право бути захисником у
кримінальному провадженні.

Повноваження представника потерпілого на участь у
кримінальному провадженні підтверджуються:
-  документами (свідоцтвом про право на зайняття адво-
катською діяльністю, ордером, договором із захисником або
дорученням органу (установи), уповноваженого законом на
надання безоплатної правової допомоги) - якщо представником
потерпілого є особа, яка має право бути захисником у

кримінальному провадженні;
- копією установчих документів юридичної особи - якщо
представником потерпілого є керівник юридичної особи чи
інша уповноважена законом або установчими документами
особа;
-  довіреністю - якщо представником потерпілого є працівник
юридичної особи, яка є потерпілою.

Представник користується процесуальними правами
потерпілого, інтереси якого він представляє, крім про-
цесуальних прав, реалізація яких здійснюється безпосередньо
потерпілим і не може бути доручена представнику.

Якщо потерпілим є неповнолітня особа або особа, визнана в
установленому законом порядку недієздатною чи обмежено
дієздатною, до участі в процесуальній дії разом з нею
залучається її законний представник.

Як законні представники можуть бути залучені батьки
(усиновлювачі), а в разі їх відсутності - опікуни чи піклу-
вальники особи, інші повнолітні близькі родичі чи члени сім'ї,
а також представники органів опіки і піклування, установ і
організацій, під опікою чи піклуванням яких перебуває
неповнолітній, недієздатний чи обмежено дієздатний.

Про залучення законного представника слідчий, прокурор
виносить постанову, а слідчий суддя, суд - постановляє ухвалу,
копія якої вручається законному представнику.

У разі якщо дії чи інтереси законного представника
суперечать інтересам особи, яку він представляє, за рішенням
слідчого, прокурора, слідчого судді, суду такий законний
представник замінюється іншим з числа осіб, зазначених у
частині другій цієї статті.

Законний представник користується процесуальними правами
особи, інтереси якої він представляє, крім процесуальних прав,
реалізація яких здійснюється безпосередньо підозрюваним,
обвинуваченим і не може бути доручена представнику.

Головний спеціаліст відділу 
організації та контролю за виконанням рішень управління

ДВС ГУЮ у Полтавській області
Н.В. Гречин   

Загальні засади кримінального провадження

Обов'язки  потерпілого, 
представник   потерпілого,   законний  представник  потерпілого

25 листопада 2012 року
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Зміст та форма кримінального провадження повинні
відповідати загальним засадам кримінального про-
вадження, до яких відповідно п.12-22 ст.7 гл.2 Кримі-
нального процесуального кодексу України (далі - КПК)
відносяться:
1) заборона двічі притягувати до кримінальної відпові-
дальності за одне і те саме правопорушення. Ніхто не може
бути двічі обвинуваченим або покараним за кримінальне
правопорушення, за яким він був виправданий або
засуджений на підставі вироку суду, що набрав законної
сили. Кримінальне провадження підлягає негайному
закриттю, якщо стане відомо, що по тому самому
обвинуваченню існує вирок суду, який набрав законної
сили.
2) забезпечення права на захист. Підозрюваний, обвину-
вачений, виправданий, засуджений має право на захист, яке
полягає у наданні йому можливості надати усні або
письмові пояснення з приводу підозри чи обвинувачення,
право збирати і подавати докази, брати особисту участь у
кримінальному провадженні, користуватися правовою
допомогою захисника, а також реалізовувати інші про-
цесуальні права, передбачені Кримінально - процесуальним
кодексом України (далі КПК). Слідчий, прокурор, слідчий
суддя, суд зобов'язані роз'яснити підозрюваному,
обвинуваченому його права та забезпечити право на
кваліфіковану правову допомогу з боку обраного ним або
призначеного захисника. У випадках, передбачених КПК
та/або законом, що регулює надання безоплатної правової
допомоги, підозрюваному, обвинуваченому правова
допомога надається безоплатно за рахунок держави. Участь
у кримінальному провадженні захисника підозрюваного,
обвинуваченого, представника потерпілого не звужує
процесуальних прав підозрюваного, обвинуваченого,
потерпілого
3) доступ до правосуддя та обов'язковість судових рішень.
Кожному гарантується право на справедливий розгляд та
вирішення справи в розумні строки незалежним і неу-
передженим судом, створеним на підставі закону. Вирок та
ухвала суду, що набрали законної сили в порядку,
визначеному КПК, є обов'язковими і підлягають безу-
мовному виконанню на всій території України. Кожен має
право на участь у розгляді в суді будь-якої інстанції справи,
що стосується його прав та обов'язків, у порядку, перед-
баченому КПК. Якщо інше не передбачено КПК, здійс-
нення кримінального провадження не може бути переш-
кодою для доступу особи до інших засобів правового
захисту, якщо під час кримінального провадження
порушуються її права, гарантовані Конституцією України
та міжнародними договорами України.
4) змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх
доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Кри-
мінальне провадження здійснюється на основі зма-
гальності, що передбачає самостійне обстоювання сто-
роною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових
позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами,
передбаченими КПК. Сторони кримінального провадження
мають рівні права на збирання та подання до суду речей,
документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на
реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК.
Під час кримінального провадження функції державного
обвинувачення, захисту та судового розгляду не можуть
покладатися на один і той самий орган чи службову особу.
Повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального
правопорушення, звернення з обвинувальним актом та під-
тримання державного обвинувачення у суді здійснюється
прокурором. У випадках, передбачених КПК, повідомлення
особі про підозру у вчиненні кримінального право-
порушення може здійснюватися слідчим за погодженням із
прокурором, а обвинувачення може підтримуватися
потерпілим, його представником. Захист здійснюється
підозрюваним або обвинуваченим, його захисником або
законним представником. Суд, зберігаючи об'єктивність та
неупередженість, створює необхідні умови для реалізації
сторонами їхніх процесуальних прав та виконання
процесуальних обов'язків.
5) безпосередність дослідження показань, речей і
документів. Суд досліджує докази безпосередньо. По-
казання учасників кримінального провадження суд отримує
усно. Не можуть бути визнані доказами відомості, що
містяться в показаннях, речах і документах, які не були
предметом безпосереднього дослідження суду, крім
випадків, передбачених КПК. Суд може прийняти як доказ
показання осіб, які не дають їх безпосередньо в судовому
засіданні, лише у випадках, передбачених КПК. Сторона
обвинувачення зобов'язана забезпечити присутність під час
судового розгляду свідків обвинувачення з метою реалізації
права сторони захисту на допит перед незалежним та
неупередженим судом.
6) забезпечення права на оскарження процесуальних
рішень, дій чи бездіяльності. Кожному гарантується право
на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності
суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку,
передбаченому КПК. Гарантується право на перегляд
вироку, ухвали суду, що стосується прав, свобод чи
інтересів особи, судом вищого рівня  незалежно від того, чи
брала така особа участь у судовому розгляді.
7) публічність. Прокурор, слідчий зобов'язані в межах своєї
компетенції розпочати досудове розслідування в кожному
випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального
правопорушення (за виключенням випадків, коли кри-
мінальне провадження може бути розпочате лише на під-
ставі заяви потерпілого) або в разі надходження заяви

(повідомлення) про вчинення кримінального правопо-
рушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів
для встановлення події кримінального правопорушення та
особи, яка його вчинила.
8) диспозитивність. Сторони кримінального провадження є
вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб,
передбачених КПК. Відмова прокурора від підтримання
державного обвинувачення тягне за собою закриття
кримінального провадження, крім випадків, передбачених
КПК. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні
вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд
сторонами та віднесені до їх повноважень. Кримінальне
провадження у формі приватного обвинувачення розпо-
чинається лише на підставі заяви потерпілого. Відмова
потерпілого чи його представника від обвинувачення є
безумовною підставою для закриття кримінального
провадження у формі приватного обвинувачення.
9) гласність і відкритість судового провадження та його
повне фіксування технічними засобами.  Учасники судо-
вого провадження, а також особи, які не брали участі у
кримінальному провадженні, якщо суд вирішив питання
про їхні права, свободи, інтереси чи обов'язки, не можуть
бути обмежені у праві на отримання в суді як усної, так і
письмової інформації щодо результатів судового розгляду
та у праві на ознайомлення з процесуальними рішеннями й
отримання їх копій. Ніхто не може бути обмежений у праві
на отримання в суді інформації про дату, час і місце
судового розгляду та про ухвалені в ньому судові рішення,
крім випадків, установлених законом. Кримінальне
провадження в судах усіх інстанцій здійснюється відкрито.
Слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення
кримінального провадження у закритому судовому
засіданні впродовж усього судового провадження або його
окремої частини лише у випадках:
- якщо обвинуваченим є неповнолітній;
- розгляду справи про злочин проти статевої свободи та
статевої недоторканості особи;
- необхідності запобігти розголошенню відомостей про
особисте та сімейне життя чи обставин, які принижують
гідність особи;
- якщо здійснення провадження у відкритому судовому
засіданні може призвести до розголошення таємниці, що
охороняється законом;
- необхідності забезпечення безпеки осіб, які беруть участь
у кримінальному провадженні.

Особисті записи, листи, зміст особистих телефонних
розмов, телеграфних та інших повідомлень можуть бути
оголошені у відкритому судовому засіданні, якщо слідчий
суддя, суд не прийме рішення про їх дослідження у
закритому судовому засіданні на підставі статті 27 п.3.
Кримінальне провадження у закритому судовому засіданні
суд здійснює з додержанням правил судочинства. На
судовому розгляді в закритому судовому засіданні можуть
бути присутні лише сторони та інші учасники
кримінального провадження. Під час судового розгляду
забезпечується повне фіксування судового засідання за
допомогою звукозаписувального технічного засобу. Офі-
ційним записом судового засідання є лише технічний запис,
здійснений судом у порядку. Кожен, хто присутній в залі
судового засідання, може вести стенограму, робити нотатки,
використовувати портативні аудіозаписуючі пристрої.
Проведення в залі судового засідання фотозйомки,
відеозапису, транслювання судового засідання по радіо і
телебаченню, а також проведення звукозапису із засто-
суванням стаціонарної апаратури допускаються на підставі
ухвали суду, що приймається з урахуванням думки сторін та
можливості проведення таких дій без шкоди для судового
розгляду. Судове рішення, ухвалене у відкритому судовому
засіданні, проголошується прилюдно. Якщо судовий
розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове
рішення проголошується прилюдно з пропуском інфор-
мації, для дослідження якої проводилося закрите судове
засідання та яка на момент проголошення судового рішення
підлягає подальшому захисту від розголошення.
10) розумність строків. Під час кримінального провадження
кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні
бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними
вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для
виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних
рішень. Розумні строки не можуть перевищувати перед-
бачені КПК строки виконання окремих процесуальних дій
або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення
досудового розслідування у розумні строки забезпечує
прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань,
віднесених до його компетенції), а судового провадження -
суд. Критеріями для визначення розумності строків кри-
мінального провадження є:
- складність кримінального провадження, яка визначається
з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та
кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється
провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій,
необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;
- поведінка учасників кримінального провадження;
- спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх
повноважень.

Кримінальне провадження щодо особи, яка тримається
під вартою, неповнолітньої особи має бути здійснено
невідкладно і розглянуто в суді першочергово. Кожен має
право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший
строк або стало предметом судового розгляду, або щоб
відповідне кримінальне провадження щодо нього було
закрите. Підозрюваний, обвинувачений, потерпілий мають

Загальні засади кримінального провадженняПроцесуальні строки

Відповідно до ст.113 Кримінального проце-
суального кодексу України (далі - КПК)
процесуальні строки - це встановлені законом
або відповідно до нього прокурором, слідчим
суддею або судом проміжки часу, у межах яких
учасники кримінального провадження зобо-
в'язані (мають право) приймати процесуальні
рішення чи вчиняти процесуальні дії. Будь-яка
процесуальна дія або сукупність дій під час
кримінального провадження мають бути вико-
нані без невиправданої затримки і в будь-якому
разі не пізніше граничного строку, визначеного
відповідним положенням КПК.

Для забезпечення виконання сторонами
кримінального провадження вимог розумного
строку слідчий суддя, суд має право встанов-
лювати процесуальні строки у межах граничного
строку, передбаченого КПК України, з ураху-
ванням обставин, встановлених під час відпо-
відного кримінального провадження. Будь-які
строки, що встановлюються прокурором, слід-
чим суддею або судом, не можуть перевищувати
меж граничного строку, передбаченого КПК, та
мають бути такими, що дають достатньо часу
для вчинення відповідних процесуальних дій або
прийняття процесуальних рішень та не переш-
коджають реалізації права на захист.

Строки, встановлені КПК, обчислюються
годинами, днями і місяцями. Строки можуть
визначатися вказівкою на подію. При обчисленні
строку годинами строк закінчується в останню
хвилину останньої години. При обчисленні
строку днями строк закінчується о двадцять
четвертій годині останнього дня строку. При
обчисленні строків місяцями строк закінчується
у відповідне число останнього місяця. Якщо
закінчення строку, який обчислюється місяцями,
припадає на той місяць, який не має відповідного
числа, то строк закінчується в останній день
цього місяця. При обчисленні строків днями та
місяцями не береться до уваги той день, від
якого починається строк, за винятком строків
тримання під вартою, проведення стаціонарної
психіатричної експертизи, до яких зараховується
неробочий час та які обчислюються з моменту
фактичного затримання, взяття під варту чи
поміщення до відповідного медичного закладу.
Якщо відповідну дію належить вчинити в суді
або в органах досудового розслідування, то
строк закінчується у встановлений час закін-
чення робочого дня в цих установах. При обчис-
ленні процесуального строку в нього вклю-
чаються вихідні і святкові дні, а при обчисленні
строку годинами - і неробочий час. Якщо закін-
чення строку, який обчислюється днями або
місяцями, припадає на неробочий день, останнім
днем цього строку вважається наступний за ним
робочий день, за винятком обчислення строків
тримання під вартою та перебування в медич-
ному закладі під час проведення стаціонарної
психіатричної експертизи.

Процесуальні дії мають виконуватися у
встановлені КПК строки. Строк не вважається
пропущеним, якщо скаргу або інший документ
здано до закінчення строку на пошту або
передано особі, уповноваженій їх прийняти, а
для осіб, які тримаються під вартою або перебу-
вають у медичному чи психіатричному стаціо-
нарі, спеціальній навчально-виховній установі, -
якщо скаргу або інший документ подано служ-
бовій особі відповідної установи до закінчення
строку.

Пропущений із поважних причин строк
повинен бути поновлений за клопотанням
заінтересованої особи ухвалою слідчого судді,
суду. Ухвала слідчого судді, суду про поновлення
чи відмову в поновленні процесуального строку
може бути оскаржена в порядку, передбаченому
КПК. Подання клопотання заінтересованою
особою про поновлення пропущеного строку не
припиняє виконання рішення, оскарженого з
пропущенням строку.

Головний спеціаліст в/ДРАЦС

О.І. Білогурова
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право на звернення до прокурора, слідчого судді або суду
з клопотанням, в якому викладаються обставини, що
обумовлюють необхідність здійснення кримінального
провадження (або окремих процесуальних дій) у більш
короткі строки, ніж ті, що передбачені КПК.
11) мова, якою здійснюється кримінальне провадження.
Кримінальне провадження здійснюється державною
мовою. Сторона обвинувачення, слідчий суддя та суд
складають процесуальні документи державною мовою.
Особа повідомляється про підозру у вчиненні кри-
мінального правопорушення державною мовою або
будь-якою іншою мовою, якою вона достатньо володіє

для розуміння суті підозри у вчиненні кримінального
правопорушення. Слідчий суддя, суд, прокурор, слідчий
забезпечують учасникам кримінального провадження,
які не володіють чи недостатньо володіють державною
мовою, право давати показання, заявляти клопотання і
подавати скарги, виступати в суді рідною або іншою
мовою, якою вони володіють, користуючись у разі
необхідності послугами перекладача в порядку, перед-
баченому КПК. 

Судові рішення, якими суд закінчує судовий розгляд по
суті, надаються сторонам кримінального провадження
або особі, стосовно якої вирішено питання щодо

застосування примусових заходів виховного або
медичного характеру, у перекладі на їхню рідну або іншу
мову, якою вони володіють. Переклад інших
процесуальних документів кримі-нального провадження,
надання копій, здійснюється лише за клопотанням
зазначених осіб. Переклад судових рішень та інших
процесуальних документів кримінального провадження
засвідчується підписом перекладача.

Головний спеціаліст в/ДРАЦС
Л.С. Сиромятнікова 

Питання, які виникають під час та після виконання
вироку вирішуються судом за клопотанням (поданням)
прокурора, засудженого, його захисника, законного
представника, органу або установи виконання покарань,
а також інших осіб, установ або органів у випадках,
встановлених законом.

Потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач
та інші особи мають право звертатися до суду з
клопотаннями про вирішення питань, які безпосередньо
стосуються їх прав, обов'язків чи законних інтересів.
Клопотання (подання) про вирішення питання,
пов'язаного із виконанням вироку, подається:
1) до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції
якого засуджений відбуває покарання, - у разі
необхідності вирішення питань, передбачених пунктами
2 - 4, 6, 7 (крім клопотання про припинення примусового
лікування, яке подається до місцевого суду, в межах
територіальної юрисдикції якого знаходиться установа
або заклад, в якому засуджений перебуває на лікуванні)
частини першої статті 537 цього Кодексу;
2) до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції
якого виконується вирок, - у разі необхідності вирішення
питань, передбачених пунктами 10 (у частині клопотань
про заміну покарання відповідно до частини третьої
статті 57, частини першої статті 58, частини першої
статті 62 Кримінального кодексу України), 11, 13 частини
першої статті 537 цього Кодексу;
3) до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції
якого проживає засуджений, - у разі необхідності
вирішення питань, передбачених пунктами 5, 8, 9
частини першої статті 537 цього Кодексу;
4) до суду, який ухвалив вирок, - у разі необхідності
вирішення питань, передбачених пунктами 1, 10 (в

частині клопотання про заміну покарання відповідно до
частини п'ятої статті 53 Кримінального кодексу України),
12 (у разі якщо вирішення питання необхідне в зв'язку із
здійсненням судового розгляду, воно вирішується судом,
який його здійснює), 14 частини першої статті 537, статті
538 цього Кодексу.

Клопотання (подання) про вирішення питання,
пов'язаного із виконанням вироку, розглядається
протягом десяти днів з дня його надходження до суду
суддею одноособове згідно з правилами судового
розгляду, передбаченими статтями 318 - 380 цього
Кодексу, з урахуванням положень цього розділу.

У судове засідання викликаються засуджений, його
захисник, законний представник, прокурор. Про час та
місце розгляду клопотання (подання) повідомляються
орган або установа виконання покарань, що відає
виконанням покарання або здійснює контроль за
поведінкою засудженого; лікарська комісія, що дала
висновок стосовно питань застосування до засудженого
примусового лікування або його припинення, у випадку
розгляду відповідних питань; спостережна комісія,
служба у справах дітей, якщо розглядається погоджене з
ними клопотання; цивільний позивач і цивільний
відповідач, якщо питання стосується виконання вироку в
частині цивільного позову, інші особи у разі
необхідності.

Неприбуття в судове засідання осіб, які були належним
чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання
(подання), не перешкоджає проведенню судового
розгляду, крім випадків, коли їх участь визнана судом
обов'язковою або особа повідомила про поважні
причини неприбуття.

За наслідками розгляду клопотання (подання) суд

постановляє ухвалу, яка може бути оскаржена в
апеляційному порядку. Оскарження прокурором ухвали
суду щодо умовно-дострокового звільнення від відбу-
вання покарання або заміни невідбутої частини
покарання більш м'яким зупиняє її виконання.

У разі набрання законної сили ухвалою суду про
відмову в задоволенні клопотання щодо умовно-
дострокового звільнення засудженого від відбування
покарання або заміну невідбутої частини покарання
більш м'яким покаранням розгляд повторного кло-
потання з цього самого питання щодо осіб, засуджених за
тяжкі та особливо тяжкі злочини до позбавлення волі на
строк не менше п'яти років, може мати місце не раніше
як через рік з дня винесення ухвали суду про відмову, а
щодо засуджених за інші злочини та неповнолітніх
засуджених - не раніше як через шість місяців.
У разі набрання законної сили ухвалою суду про відмову
в задоволенні клопотання щодо зняття судимості розгляд
повторного клопотання з цього ж питання може мати
місце не раніше як через рік з дня винесення ухвали суду
про відмову.

У разі задоволення клопотання про звільнення від
подальшого відбування покарання засудженим, який
захворів на психічну хворобу під час відбування пока-
рання, суддя вправі застосувати примусові заходи
медичного характеру відповідно до статей 92 - 95 Кри-
мінального кодексу України. Час перебування засудже-
ного в лікувальній установі під час відбування покарання
у виді позбавлення волі зараховується у строк
позбавлення волі.

Старший державний виконавець
відділу примусового виконання рішень

О.О. Нездойминога 

Відповідно до ст 38 КПК України  від 13.04.2012
№4651-ІУ, який набирає чинності з 20.11.2012, органами
досудового є слідчі підрозділи  органів внутрішніх справ,
органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за
додержанням податкового законодавства, органів дер-
жавного бюро розслідувань.

Досудове розслідування здійснюють слідчі органу
досудового розслідування одноособово або слідчою
групою.

При досудовому розслідуванні кримінальних
проступків у встановлених законом випадках повно-
важення слідчого органу досудового розслідування
можуть здійснюватися співробітниками інших під-
розділів органів внутрішніх справ, органів безпеки,
органів, що здійснюють контроль за додержанням
податкового законодавства.

Орган досудового розслідування зобов'язаний засто-
совувати всі передбачені законом заходи для забезпе-
чення ефективності досудового розслідування.

Статтею 39 зазначеного Кодексу передбачено, що
керівник органу досудового розслідування організовує
досудове розслідування.

Керівник органу досудового розслідування уповно-
важений:
1) визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме
досудове розслідування, а у випадках здійснення до-
судового розслідування слідчою групою - визначати
старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших
слідчих;
2) відсторонювати слідчого від проведення досудового
розслідування вмотивованою постановою за ініціативою
прокурора або з власної ініціативи з наступним
повідомленням прокурора та призначати іншого слідчого
за наявності підстав, передбачених цим Кодексом, для
його відводу або у разі неефективного досудового
розслідування;
3) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслі-
дування, давати слідчому письмові вказівки, які не
можуть суперечити рішенням та вказівкам прокурора;
4) вживати заходів щодо усунення порушень вимог
законодавства у випадку їх допущення слідчим;
5) погоджувати проведення слідчих (розшукових) дій та
продовжувати строк їх проведення у випадках,
передбачених цим Кодексом;

6) здійснювати досудове розслідування, користуючись
при цьому повноваженнями слідчого;
7) здійснювати інші повноваження, передбачені цим
Кодексом.

Керівник органу досудового розслідування зобо-
в'язаний виконувати доручення та вказівки прокурора,
які даються у письмовій формі. Невиконання керівником
органу досудового розслідування законних вказівок та
доручень прокурора, наданих у порядку, передбаченому
цим Кодексом, тягне за собою передбачену законом
відповідальність.

Відповідно до ст. 40 КПК слідчий органу досудового
розслідування несе відповідальність за законність та
своєчасність здійснення процесуальних дій.

Слідчий уповноважений:
1) починати досудове розслідування за наявності підстав,
передбачених цим Кодексом;
2) проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі
(розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом;
3) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та
негласних слідчих (розшукових) дій відповідним
оперативним підрозділам;
4) призначати ревізії та перевірки у порядку,
визначеному законом;
5) звертатися за погодженням із прокурором до слідчого
судді з клопотаннями про застосування заходів
забезпечення кримінального провадження, проведення
слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих
(розшукових) дій;
6) повідомляти за погодженням із прокурором особі про
підозру;
7) за результатами розслідування складати обвину-
вальний акт, клопотання про застосування примусових
заходів медичного або виховного характеру та подавати
їх прокурору на затвердження;
8) приймати процесуальні рішення у випадках,
передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття
кримінального провадження за наявності підстав,
передбачених статтею 284 цього Кодексу;
9) здійснювати інші повноваження, передбачені цим
Кодексом.

У випадках відмови прокурора у погодженні клопо-
тання слідчого до слідчого судді про застосування
заходів забезпечення кримінального провадження,

проведення слідчих (розшукових) дій чи негласних
слідчих (розшукових) дій слідчий має право звернутися
до керівника органу досудового розслідування, який
після вивчення клопотання за необхідності ініціює
розгляд питань, порушених у ньому, перед прокурором
вищого рівня, який протягом трьох днів погоджує
відповідне клопотання або відмовляє у його погодженні.
Слідчий зобов'язаний виконувати доручення та вказівки
прокурора, які надаються у письмовій формі. Невико-
нання слідчим законних вказівок та доручень прокурора,
наданих у порядку, передбаченому цим Кодексом, тягне
за собою передбачену законом відповідальність.
Слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до
вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй про-
цесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають
на те законних повноважень, забороняється. Органи
державної влади, органи місцевого самоврядування,
підприємства, установи та організації, службові особи,
інші фізичні особи зобов'язані виконувати законні
вимоги та процесуальні рішення слідчого.

Згідно ст. 41  КПК  оперативні підрозділи органів
внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що здійсню-
ють контроль за додержанням податкового законодавст-
ва, органів Державної пенітенціарної служби України,
органів Державної прикордонної служби України,
органів Державної митної служби України здійснюють
слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в
кримінальному провадженні за письмовим дорученням
слідчого, прокурора.

Під час виконання доручень слідчого, прокурора
співробітник оперативного підрозділу користується
повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних
підрозділів не мають права здійснювати процесуальні дії
у кримінальному провадженні за власною ініціативою
або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи
прокурора.

Доручення слідчого, прокурора щодо проведення
слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшу-
кових) дій є обов'язковими для виконання оперативним
підрозділом.

Заступник начальника відділу  організації
та контролю за виконанням рішень

В.О. Пахар

Орган досудового розслідування,
керівник, слідчий органу досудового розслідування, оперативні підрозділи

Виконання судових рішень

25 листопада 2012 року
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Правові аспекти

Вивчаючи новий Кримінальний процесуальний кодекс
України, переходимо до глави 5, яка визначає порядок
фіксування кримінального провадження. Відповідно до
ст. 103 КПК, процесуальні дії під час кримінального
провадження можуть фіксуватися: у протоколі; на носії
інформації, на якому за допомогою технічних засобів
зафіксовані процесуальні дії; у журналі судового
засідання (ст. 103 КПК).

Зокрема, у випадках, передбачених КПК, хід і
результати проведення процесуальної дії фіксуються у
протоколі. У випадку фіксування процесуальної дії під
час досудового розслідування за допомогою технічних
засобів про це зазначається у протоколі. Якщо за
допомогою технічних засобів фіксується допит, текст
показань може не вноситися до відповідного протоколу
за умови, що жоден з учасників процесуальної дії не
наполягає на цьому. У такому разі у протоколі
зазначається, що показання зафіксовані на носії
інформації, який додається до нього (ст. 104 КПК).
Відразу зазначу, що це знову є "палка о двох кінцях",
адже технічні засоби поки що є набагато більш
уразливими в сенсі знешкодження або пошкодження, ніж
папір, далеко не завжди можуть дістатися до суду.
Важливо, що при складанні протоколу, якщо особа через
фізичні вади або з інших причин не може особисто
підписати протокол, то ознайомлення такої особи з
протоколом здійснюється у присутності її захисника
(законного представника), який своїм підписом засвідчує
зміст протоколу та факт неможливості його підписання
особою.

Якщо особа, яка брала участь у проведенні
процесуальної дії, відмовилася підписати протокол, про
це зазначається в протоколі. Такій особі надається право
дати письмові пояснення щодо причин відмови від
підписання, які заносяться до протоколу. Факт відмови
особи від підписання протоколу, а також факт надання
письмових пояснень особи щодо причин такої відмови
засвідчується підписом її захисника (законного
представника), а у разі його відсутності - понятих (теж
ст. 104).

Рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою
технічних засобів під час досудового розслідування, в
тому числі під час розгляду питань слідчим суддею,
приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну
дію. Важливо, що за клопотанням учасників процесуаль-
ної дії застосування технічних засобів фіксування є
обов'язковим. Про застосування технічних засобів
фіксування процесуальної дії заздалегідь повідомля-
ються особи, які беруть участь у процесуальній дії.

Фіксування за допомогою технічних засобів
кримінального провадження в суді під час судового
провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове
засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому
провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень
КПК судове провадження здійснюється судом за відсут-
ності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів
кримінального провадження в суді не здійснюється.
Учасники судового провадження мають право отримати
копію запису судового засідання, зробленого за допо-
могою технічного засобу.

Незастосування технічних засобів фіксування кримі-
нального провадження у випадках, якщо воно є обо-
в'язковим, тягне за собою недійсність відповідної
процесуальної дії та отриманих внаслідок її вчинення
результатів, за винятком випадків, якщо сторони не
заперечують проти визнання такої дії та результатів її
здійснення чинними.

Заміст опису матеріалів кримінальної справи тепер
слідчим або прокурором складається реєстр матеріалів
досудового розслідування і надсилається до суду разом з
обвинувальним актом.

Процесуальні рішення
Процесуальними рішеннями є всі рішення органів

досудового розслідування, прокурора, слідчого судді,
суду. Судове рішення приймається у формі ухвали або
вироку, які мають відповідати вимогам. Рішення
слідчого, прокурора приймається у формі постанови.
Постанова виноситься у випадках, передбачених цим
Кодексом, а також коли слідчий, прокурор визнає це за
необхідне.

Обвинувальний акт є процесуальним рішенням, яким
прокурор висуває обвинувачення у вчиненні кри-
мінального правопорушення і яким завершується досу-
дове розслідування.

Постанова слідчого, прокурора виготовляється на
офіційному бланку та підписується службовою особою,
яка прийняла відповідне процесуальне рішення.

Постанова слідчого, прокурора, прийнята в межах
компетенції згідно із законом, є обов'язковою для
виконання фізичними та юридичними особами, прав,
свобод чи інтересів яких вона стосується.

Повідомлення
Повідомлення у кримінальному провадженні є

процесуальною дією, за допомогою якої слідчий,
прокурор, слідчий суддя чи суд повідомляє певного
учасника кримінального провадження про дату, час та
місце проведення відповідної процесуальної дії або про
прийняте процесуальне рішення чи здійснену
процесуальну дію.

Повідомлення учасників кримінального провадження

з приводу вчинення процесуальних дій здійснюється у
випадку, якщо участь цих осіб у таких діях не є
обов'язковою.

У повідомленні повинно бути зазначено: прізвище та
посада слідчого, прокурора, слідчого судді, найме-
нування суду, який здійснює повідомлення; адреса
установи, яка здійснює повідомлення, номер телефону
чи інших засобів зв'язку; ім'я (найменування) особи, яка
повідомляється, та її адреса; найменування (номер)
кримінального провадження, в рамках якого здійсню-
ється повідомлення; процесуальний статус, в якому
перебуває особа, що повідомляється; дата, час та місце
проведення процесуальної дії, про яку повідомляється
особа; інформація про процесуальну дію (дії), яка буде
проведена, або про здійснену процесуальну дію чи
прийняте процесуальне рішення, про які повідомляється
особа; вказівка щодо необов'язковості участі в
процесуальній дії та її проведення без участі особи, яка
повідомляється, в разі її неприбуття; підпис слідчого,
прокурора, слідчого судді, судді, який здійснив виклик.

Процесуальні витрати
Відповідно до ст. 119 Кримінального процесуального

кодексу України свідки, потерпілі, законні представники
потерпілих, перекладачі, експерти, спеціалісти і поняті
мають право на відшкодування їм витрат по явці за
викликом в органи дізнання, досудового слідства,
прокуратури і до суду.

Процесуальні витрати складаються із: витрат на
правову допомогу; витрат, пов'язаних із прибуттям до
місця досудового розслідування або судового про-
вадження; витрат, пов'язаних із залученням потерпілих,
свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів; витрат,
пов'язаних із зберіганням і пересиланням речей і
документів.

Суд, враховуючи майновий стан особи (обвинува-
ченого, потерпілого), за власною ініціативою або за її
клопотанням має право своєю ухвалою зменшити розмір
належних до оплати процесуальних витрат чи звільнити
від їх оплати повністю або частково, чи відстрочити або
розстрочити сплату процесуальних витрат на визначений
строк.

Якщо оплату процесуальних витрат відстрочено або
розстрочено до ухвалення судового рішення, витрати
розподіляються відповідно до судового рішення.

У разі зменшення розміру належних до оплати
процесуальних витрат чи звільнення від їх оплати
повністю або частково відповідні витрати компенсу-
ються за рахунок коштів Державного бюджету України в
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Витрати, пов'язані з оплатою допомоги захисника,
несе підозрюваний, обвинувачений. Витрати, пов'язані з
оплатою допомоги представника потерпілого, цивіль-
ного позивача та цивільного відповідача, які надають
правову допомогу за договором, несе відповідно
потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач.
Допомога захисника, залученого для здійснення захисту
за призначенням у випадках, передбачених законом, що
регулює надання безоплатної правової допомоги,
надається за рахунок коштів Державного бюджету
України і є безоплатною для підозрюваного, обвину-
ваченого. Граничний розмір компенсації витрат на
правову допомогу встановлюється законодавством.

Витрати, пов'язані із прибуттям до місця досудового
розслідування або судового провадження, - це витрати
обвинуваченого, підозрюваного, до якого не застосовано
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його
захисника, представника потерпілого, пов'язані з
переїздом до іншого населеного пункту, найманням
житла, виплатою добових (у разі переїзду до іншого
населеного пункту), а також втрачений заробіток чи
витрати у зв'язку із відривом від звичайних занять.

Компенсація за втрачений заробіток обчислюється
пропорційно від розміру середньомісячного заробітку, а
компенсація за відрив від звичайних занять -
пропорційно від розміру мінімальної заробітної плати.
Витрати, пов'язані із прибуттям до місця досудового
розслідування або судового провадження підозрюваного,
обвинуваченого, він несе самостійно. Витрати, пов'язані
із прибуттям до місця досудового розслідування або
судового провадження захисника, несе підозрюваний,
обвинувачений. Витрати, пов'язані із прибуттям до місця
досудового розслідування або судового провадження
представника, несе особа, яку він представляє.
Граничний розмір компенсації за судовим рішенням
витрат, пов'язаних із прибуттям до місця досудового
розслідування або судового провадження, встановлю-
ється Кабінетом Міністрів України. Витрати, пов'язані із
залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та
експертів, несе сторона кримінального провадження, яка
заявила клопотання про виклик свідків, залучила
спеціаліста, перекладача чи експерта.

Витрати, пов'язані із участю потерпілих у криміналь-
ному провадженні, залученням та участю перекладачів
для перекладу показань підозрюваного, обвинуваченого,
потерпілого, цивільного позивача та цивільного
відповідача, здійснюються за рахунок коштів Держав-
ного бюджету України в порядку, передбаченому Кабі-
нетом Міністрів України. Залучення стороною обвину-
вачення експертів спеціалізованих державних установ, а
також проведення експертизи за дорученням слідчого

судді або суду здійснюється за рахунок коштів, які
цільовим призначенням виділяються цим установам з
Державного бюджету України. Потерпілим, цивільним
позивачам, свідкам оплачуються проїзд, наймання житла
та добові (у разі переїзду до іншого населеного пункту),
а також компенсація за втрачений заробіток чи відрив від
звичайних занять.

Компенсація за втрачений заробіток обчислюється
пропорційно від розміру середньомісячного заробітку, а
компенсація за відрив від звичайних занять -
пропорційно від розміру мінімальної заробітної плати.
Граничний розмір компенсації витрат, пов'язаних із
залученням потерпілих, свідків, спеціалістів та
експертів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
У разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з
обвинуваченого на користь потерпілого всі здійснені ним
документально підтверджені процесуальні витрати. За
відсутності в обвинуваченого коштів, достатніх для
відшкодування зазначених витрат, вони компенсуються
потерпілому за рахунок Державного бюджету України у
випадках та в порядку, передбачених законом для
компенсації шкоди, завданої кримінальним право-
порушенням.

У разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з
обвинуваченого на користь держави документально
підтверджені витрати на залучення експерта.

Якщо суд апеляційної чи касаційної інстанції,
Верховний Суд України, не приймаючи рішення про
новий судовий розгляд, змінить судове рішення або
ухвалить нове, він відповідно змінює розподіл
процесуальних витрат.

Суд за клопотанням осіб має право визначити
грошовий розмір процесуальних витрат, які повинні бути
їм компенсовані та вирішує питання щодо
процесуальних витрат у вироку суду або ухвалою.
Сторони кримінального провадження, свідки, експерти,
спеціалісти, перекладачі мають право оскаржити судове
рішення щодо процесуальних витрат, якщо це стосується
їхніх інтересів.

Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному
провадженні, цивільний позов

Підозрюваний, обвинувачений, а також за його згодою
будь-яка інша фізична чи юридична особа має право на
будь-якій стадії кримінального провадження відшкоду-
вати шкоду, завдану потерпілому, територіальній громаді,
державі внаслідок кримінального правопорушення.

Шкода, завдана кримінальним правопорушенням або
іншим суспільно небезпечним діянням, може бути
стягнута судовим рішенням за результатами розгляду
цивільного позову в кримінальному провадженні.
Шкода, завдана потерпілому внаслідок кримінального
правопорушення, компенсується йому за рахунок
Державного бюджету України у випадках та в порядку,
передбачених законом.

На захист інтересів неповнолітніх осіб та осіб,
визнаних у встановленому законом порядку недієздат-
ними чи обмежено дієздатними, цивільний позов може
бути пред'явлений їхніми законними представниками.

Цивільний позов в інтересах держави пред'являється
прокурором. Цивільний позов може бути поданий
прокурором у випадках, встановлених законом, також в
інтересах громадян, які через фізичний чи матеріальний
стан, неповноліття, похилий вік, Форма та зміст позовної
заяви повинні відповідати вимогам, встановленим до
позовів, які пред'являються у порядку цивільного
судочинства. Недієздатність або обмежену дієздатність
неспроможні самостійно захистити свої права. Цивіль-
ний позов у кримінальному провадженні розглядається
судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо
процесуальні відносини, що виникли у зв'язку з
цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до
них застосовуються норми Цивільного процесуального
кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам
кримінального судочинства.

Відмова у позові в порядку цивільного, господарсь-
кого або адміністративного судочинства позбавляє
цивільного позивача права пред'являти той же позов у
кримінальному провадженні. Особа, яка не пред'явила
цивільного позову в кримінальному провадженні, а
також особа, цивільний позов якої залишено без
розгляду, має право пред'явити його в порядку цивіль-
ного судочинства. Ухвалюючи обвинувальний вирок,
постановляючи ухвалу про застосування примусових
заходів медичного або виховного характеру, суд залежно
від доведеності підстав і розміру позову задовольняє
цивільний позов повністю або частково чи відмовляє в
ньому. У разі встановлення відсутності події кримі-
нального правопорушення суд відмовляє в позові.

Шкода, завдана незаконними рішеннями, діями чи
бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшу-
кову діяльність, досудове розслідування, прокуратури
або суду, відшкодовується державою за рахунок
Державного бюджету України у випадках та в порядку,
передбачених законом.

Головний спеціаліст відділу
судової роботи, експертного

забезпечення правосуддя 
та систематизації законодавства

Т.В. Васіна

Фіксування кримінального провадження

25 листопада 2012 року
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Правові аспекти

За наявності підстав, передбачених статтями 75-79
Кодексу, слідчий суддя, суддя, присяжний, прокурор,
слідчий, захисник, представник, експерт, спеціаліст,
перекладач, секретар судового засідання зобов'язані
заявити самовідвід.

За цими ж підставами їм може бути заявлено відвід
особами, які беруть участь у кримінальному
провадженні.

Заяви про відвід можуть бути заявлені як під час
досудового розслідування, так і під час судового
провадження.

Заяви про відвід під час досудового розслідування
подаються одразу після встановлення підстав для такого
відводу. Заяви про відвід під час судового провадження
подаються до початку судового розгляду. Подання заяви
про відвід після початку судового розгляду допускається
лише у випадках, якщо підстава для відводу стала відома
після початку судового розгляду.

Відвід повинен бути вмотивованим
У разі заявлення відводу слідчому судді або судді,

який здійснює судове провадження одноособово, його
розглядає інший суддя цього ж суду, визначений у
порядку, встановленому частиною третьою статті 35
цього Кодексу. У разі заявлення відводу одному, кільком
або всім суддям, які здійснюють судове провадження
колегіально, його розглядає цей же склад суду.

Усі інші відводи під час досудового розслідування
розглядає слідчий суддя, а під час судового провадження
- суд, який його здійснює.

При розгляді відводу має бути вислухана особа, якій
заявлено відвід, якщо вона бажає дати пояснення, а
також думка осіб, які беруть участь у кримінальному
провадженні. Питання про відвід вирішується в нарадчій
кімнаті вмотивованою ухвалою слідчого судді, судді
(суду). Заява про відвід, що розглядається судом
колегіально, вирішується простою більшістю голосів.

Якщо повторно заявлений відвід має ознаки
зловживання правом на відвід з метою затягування
кримінального провадження, суд, який здійснює
провадження, має право залишити таку заяву без
розгляду.

У разі задоволення заяви про відвід (самовідвід)
слідчого судді кримінальне провадження передається на
розгляд іншому слідчому судді.

У разі задоволення заяви про відвід (самовідвід) судді,
який здійснює судове провадження одноособово, справа
розглядається в тому самому суді іншим суддею.

У разі задоволення заяви про відвід (самовідвід)
одного чи кількох суддів із складу суду або всього складу
суду, якщо справа розглядається колегією суддів, справа
розглядається в тому самому суді тим самим кількісним
складом колегії суддів без участі відведених суддів із
заміною останніх іншими суддями або іншим складом
суддів.

Слідчий суддя, суддя (судді), на розгляд яких
передається кримінальне провадження або справа,
визначається у порядку, встановленому частиною
третьою статті 35 Кодексу.

Якщо після задоволення відводів (самовідводів)
неможливо утворити новий склад суду, то вирішується
питання про передання кримінального провадження до
іншого суду в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Прокурор при виконанні своїх функцій має бути
об'єктивним, неупередженим і не зацікавленим у справі.

Прокурор у кримінальному процесі не повинен бути
втіленням строгості, нетерпимості і ненависті до
обвинувачуваного і підсудного. Слід мати на увазі, що
важливіше попередити злочин, аніж розкрити той, який
уже скоївся та завдав шкоди і болю людям. Ніяке
покарання не замінить ту моральну травму, якої було
завдано потерпілому. І немає нічого жахливішого, ніж
звинувачення в злочині невинної людини. Прокурор, як
відзначав А. Ф. Коні, не повинен озлоблюватись проти
підсудного, звинувачувати його, щоб не трапилось. Він
повинен бути дуже обачним в обвинуваченнях, висту-
пати спокійно, усвідомлюючи свій сумний обов'язок

Експерт - це не зацікавлена в справі особа, що володіє
спеціальними пізнаннями й уміннями в окремій галузі
науки, техніки, мистецтва або ремесла і яка залучається у
встановленому законом порядку до участі в
кримінальному процесі для провадження експертизи.

Правовий статус експерта, певні вимоги до нього
встановлені ст. 62, 75, 77, 196,.200-201, 310-311 КПК
України, законом України "Про судову експертизу" та
підзаконними нормативними актами (Інструкція про
призначення та проведення судових експертиз та
Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та
проведення судових експертиз, які затверджені наказом
Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5;
Настанова про діяльність ек-спертно-кримінйлістичної
служби МВС України - наказ МВС України від 30.08.99
№682 та інші).

Згідно зі ст. 10 Закону України "Про судову експер-
тизу" судовими експертами можуть бути особи, які
мають необхідні знання для надання висновку з
досліджуваних питань. Експертизи та інші дослідження
в експертних установах провадяться співробітниками,
які мають вищу освіту, пройшли відповідну підготовку
та атестовані як експерти певної спеціальності.

Експертизи та інші дослідження в експертних

установах можуть провадитись також позаштатними
працівниками цих установ, комплектування складу
котрих та встановлення порядку їхньої діяльності
покладається на керівника експертної установи.

Статтею 11 Закону України "Про судову експертизу"
визначені особи, які не можуть бути судовими
експертами. Так, до виконання обов'язків судового
експерта не можуть залучатися особи, визнані у
встановленому законом порядку недієздатними, а також
ті, які мають судимість. Не може бути експертом особа,
яка зацікавлена в справі і підлягає відводові. Згідно зі ст.
75 КПК України, не можуть бути експертами особи, які
перебувають у службовій або іншій залежності від
обвинуваченого, потерпілого або які раніше були
ревізорами в справі.

Згідно зі ст. 12 Закону "Про судову експертизу", ст. 54,
62, 75 КПК України в визначених випадках експерт
підлягає відведенню і не може бути залучений до
проведення експертизи.

Експерт підлягає відводові:
якщо він є потерпілим, цивільним позивачем, цивільним
відповідачем або родичем кого-небудь із них, а також
родичем слідчого, особи, яка проваджувала дізнання,
обвинувачуваного;
-  якщо він брав участь у даній справі як свідок, особа,
яка проваджувала дізнання, слідчий, захисник або
представник інтересів потерпілого, цивільного позивача
або відповідача;
- якщо він особисто або його родичі зацікавлені в
результаті справи;
-  якщо він знаходиться в службовій або іншій залежності
від обвинувачуваного, потерпілого, цивільного позивача
або відповідача;
-  якщо він проводив по даній справі ревізію, матеріали
якої послужили підставою порушення кримінальної
справи;
- у випадку, коли виявиться його некомпетентність, та за
наявності інших обставин, які викликають сумнів у його
об'єктивності.

Слідчий, розглянувши заяву про відвід, складає
постанову, в якій мотивує своє рішення.

Чинним законодавством визначено права та обов'язки
експерта в кримінальному процесі.

На експерта при провадженні експертизи в
кримінальному процесі покладаються такі обов'язки:
-  з'явитися за викликом особи або органу, які призначили
експертизу;
-   заявити самовідвід за наявності передбачених законом
обставин;
-   прийняти до виконання доручену йому експертизу;
-  повідомити в письмовій формі особу або орган, які
призначили експертизу, про неможливість її проведення,
якщо поставлене питання виходить за межі компетенції
експерта (спеціаліста) або якщо надані йому матеріали
недостатні для вирішення поставленого питання, а
витребувані додаткові матеріали не були отримані.
Відмовитися від давання висновку з питань, що виходять
за межі його компетенції, і письмово повідомити про це
орган, що призначив експертизу;
- використовувати всі наявні в його розпорядженні
науково-технічні методи, засоби і свої пізнання для
правильного і науково обґрунтованого рішення постав-
лених перед ним питань, одержання достовірних
висновків;
- провести повне і всебічне дослідження й дати
обґрунтований та об'єктивний письмовий висновок; на
вимогу органу дізнання, слідчого, прокурора, судді дати
роз'яснення щодо даного ним висновку. При провадженні
експертизи експерт самостійний у виборі засобів і
методів дослідження. Експерт дає висновок від свого
імені і несе за нього особисту відповідальність.
Експерт має право:
- знайомитися з матеріалами справи, які стосуються
експертизи;
- порушувати клопотання про надання додаткових та
нових матеріалів, необхідних для вирішення постав-
лених питань;
- з дозволу особи або органу, які призначили експертизу,
бути присутнім під час проведення слідчих і судових дій,
порушувати клопотання, що стосуються проведення
експертизи, та задавати відповідні запитання особам,
яких допитують;
- вказувати у висновку експертизи на факти, які мають
значення для справи, про які йому не були поставлені
запитання;
- у випадку незгоди з іншими членами експертної комісії
- складати окремий висновок експертизи;
- викладати письмово відповіді на запитання, які
ставляться перед ним під час допиту;
- оскаржувати в установленому порядку дії та рішення
особи або органу, які призначили експертизу, що
порушують права експерта або порядок проведення
експертизи;
- отримувати винагороду за проведення судової
експертизи, якщо її виконання не є службовим завданням
(ст. 13 Закону України "Про судову експертизу", ст. 77
КПК);
- вимагати вжиття визначених у законі заходів щодо
забезпечення своєї безпеки в передбачених законом
випадках.

Експерту забороняється:
- самостійно збирати матеріали, які піддягають дос-
лідженню, а також вибирати вихідні дані для прове-
дення експертизи, якщо вони відображені у наданих
йому матеріалах неоднозначно;
- зберігати речові та інші докази поза встановленим
порядком;.
- вирішувати питання, які не належать до його
компетенції;
-  розголошувати без дозволу прокурора, слідчого, особи,
яка провадить дізнання, дані попереднього слідства чи
дізнання;
-  вирішувати правові питання;
- використовувати для обґрунтування своїх висновків
зведення оперативно-пошукового характеру або інфор-
мацію, одержану з непроцесуальних джерел;
- здійснювати дослідження, спроможні призвести до
повного знищення речових доказів або основних їхніх
властивостей, не погодивши це питання з особою, що
призначила експертизу.

Експерт несе відповідальність за злісне ухилення або
відмову без поважних причин від виконання свбїх
обов'язків або за давання свідомо неправдивого висновку
за ст. 178, 179 КК України, а також за розголошення без
дозволу слідчого даних досудового слідства.

Спеціаліст. Спеціалістом у кримінальному процесі
визнається будь-яка не заінтересована в результаті
справи особа, яка має необхідні спеціальні знання в
науці, техніці, мистецтві чи ремеслі або володіє
вміннями, навиками у певній галузі діяльності і
відповідно до ст. 128-1 КПК України залучається до
участі у проведенні слідчої дії для сприяння слідчому в
збиранні та дослідженні доказів.

Як спеціалістом, так і експертом можуть бути особи,
які володіють спеціальними знаннями. Але в
процесуальному статусі між експертом і спеціалістом є
різниця. Спеціаліст, використовуючи свої спеціальні
знання, надає допомогу слідчому в провадженні слідчих
дій, а саме: в пошуку, виявленні, фіксації, вилученні та
огляді доказових матеріалів, застосуванню для цього
необхідних технічних засобів, наприклад засобів так
званої "польової криміналістики" при огляді місця події,
тоді як експерт досліджує направлені йому на експертизу
докази і формулює висновки за поставленими перед ним
запитаннями, які мають значення самостійних доказів.
Якщо експерт досліджує вже одержані докази і "ає
висновок, який має самостійне доказове значення, то
спеціаліст покликаний надати допомогу в збиранні
доказів. Тому процесуальне становище спеціаліста й
експерта різне.

До особи, яка викликається як спеціаліст, закон ста-
вить дві основні вимоги: бути не заінтересованим у
результаті справи та мати необхідні для участі в даній
слідчій дії спеціальні знання.

Закон не обмежує кола слідчих дій, для участі в
провадженні яких може бути залучений спеціаліст.
Слідчий запрошує спеціаліста у тих випадках, коли він
визнає за необхідне використати спеціальні знання та
навички при провадженні слідчої дії.

Обов'язковою є участь спеціаліста при проведенні:
а) зовнішнього огляду трупа та судово-медичного огляду
особи. Ці дії провадяться за участю судово-медичного
експерта або лікаря (ч. 1 ст. 192, ч. 2 ст. 193 КПК
України); б) ексгумації трупа. Ця дія провадиться за
присутності судово-медичного експерта (ч. 2 ст. 192 КПК
України); в) допиту неповнолітнього свідка віком до 14
років, а за розсудом слідчого - до 16 років. Ця дія
провадиться за присутності педагога, а в разі
необхідності (ч. 1 ст. 168 КПК України) - лікаря.

Спеціаліст у кримінальному процесі має право: роби-
ти заяви, що підлягають занесенню до протоколу,
пов'язані з виявленням, закріпленням та вилученням
доказів; звертатися з дозволу слідчого або суду з
запитаннями до осіб, які беруть участь у провадженні
слідчої дії; знайомитися із змістом протоколу слідчої дії,
в провадженні якої брав участь спеціаліст. Спеціаліст має
також право на винагороду за виконання своїх обов'язків
та на відшкодування витрат, пов'язаних зі з'явленням за
викликом до правоохоронних органів (ст. 92 КПК
України), а також право на забезпечення безпеки.
Відповідно до ст. 128-1 КПК України спеціаліст
зобов'язаний: своєчасно з'явитися за викликом; брати
участь у провадженні слідчої дії, використовуючи свої
спеціальні знання та навички для сприяння слідчому у
виявленні, закріпленні та вилученні доказів; звертати
увагу слідчого на обставини, пов'язані з виявленням та
закріпленням доказів; давати пояснення з приводу
спеціальних питань, що виникають під час провадження
слідчої дії.

Настановою про діяльність експертно-криміналістич-
ної служби МВС України (наказ МВС України № 682 від
ЗО серпня 1999 року) на експертів-криміналістів, які
беруть участь у проведенні с 'ДЛЧКЇ дій як спеціалісти,
покладається також обов'язок мати при собі і кваліфіко-
вано використовувати відповідні науково-технічні
засоби; проводити необхідні експрес-аналізи виявлених
слідів та давати слідчому розгорнуті відомості про
можливі прикмети злочинців. Спеціаліст діє за вказівкою
слідчого та несе особисту відповідальність за повноту і
правильність використання всіх науково-технічних

Заява про відвід, порядок вирішення питання про відвід,наслідки відводу слідчого
судді, прокурора, захисника, представника, експерта, спеціаліста, перекладача
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Вирок або ухвала суду першої інстанції, ухвала
слідчого судді, якщо інше не передбачено законом,
набирає законної сили після закінчення строку подання
апеляційної скарги, встановленого законом, якщо таку
скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення,
якщо його не скасовано, набирає законної сили після
ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено,
вважається, що вирок чи ухвала суду, ухвала слідчого
судді не набрала законної сили.

Судові рішення суду апеляційної та касаційної
інстанцій, Верховного Суду України набирають законної
сили з моменту їх проголошення.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути
оскаржені, набирають законної сили з моменту їх
оголошення.

Вирок або ухвала суду, які набрали законної сили,
обов'язкові для осіб, які беруть участь у кримінальному
провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних
осіб, органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, їх службових осіб, і підлягають
виконанню на всій території України.

У разі необхідності спосіб, строки і порядок виконан-
ня можуть бути визначені у самому судовому рішенні.
Судове рішення, яке набрало законної сили або яке
належить виконати негайно, підлягає безумовному
виконанню.

Виправдувальний вирок або судове рішення, що
звільняє обвинуваченого з-під варти, виконуються в цій
частині негайно після їх проголошення в залі судового
засідання.

У разі поновлення судом апеляційної інстанції строку
апеляційного оскарження одночасно вирішується
питання про зупинення виконання вироку або ухвали.
Виконання вироку або ухвали може бути зупинене також
в інших випадках.

Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових
рішень у кримінальному провадженні, вирішує суддя
суду першої інстанції одноособове.

Судове рішення, що набрало законної сили, якщо інше
не передбачено цим Кодексом, звертається до виконання
не пізніш як через три дні з дня набрання ним законної
сили або повернення матеріалів кримінального про-

вадження до суду першої інстанції із суду апеляційної чи
касаційної інстанції або Верховного Суду України.

Суд разом із своїм розпорядженням про виконання
судового рішення надсилає його копію відповідному
органу чи установі, на які покладено обов'язок виконати
судове рішення.

У разі якщо судове рішення або його частина підлягає
виконанню органами державної виконавчої служби, суд
видає виконавчий лист, який звертається до виконання в
порядку, передбаченому законом про виконавче
провадження.

Органи, що виконують судове рішення, повідомляють
суд, який постановив судове рішення, про його
виконання.

До набрання обвинувальним вироком законної сили
обвинувачений, до якого застосовано запобіжний захід у
вигляді тримання під вартою, не може бути переведений
у місце позбавлення волі в іншу місцевість.

Виконання вироку про засудження особи до виправних
робіт, арешту, обмеження волі, тримання в дисцип-
лінарному батальйоні військовослужбовців, позбавлення
волі може бути відстрочено у разі:
1) тяжкої хвороби засудженого, яка перешкоджає
відбуванню покарання, - до його видужання;
2) вагітності засудженої або за наявності у неї
малолітньої дитини - на час вагітності або до досягнення
дитиною трьох років, якщо особу засуджено за злочин,
що не є особливо тяжким;
3) якщо негайне відбування покарання може потягти за
собою винятково тяжкі наслідки для засудженого або
його сім'ї через особливі обставини (пожежа, стихійне
лихо, тяжка хвороба або смерть єдиного працездатного
члена сім'ї тощо) - на строк, встановлений судом, але не
більше одного року з дня набрання вироком законної
сили.

Відстрочка виконання вироку не допускається щодо
осіб, засуджених за тяжкі (крім випадків, передбачених
пунктом 2 частини першої цієї статті) та особливо тяжкі
злочини незалежно від строку покарання.

Під час виконання вироків суд, визначений частиною
другою статті 539 цього Кодексу, має право вирішувати
такі питання:
1) про відстрочку виконання вироку;
2) про умовно-дострокове звільнення від відбування

покарання;
3) про заміну невідбутої частини покарання більш
м'яким;
4) про звільнення від відбування покарання вагітних
жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років;
5) про направлення для відбування покарання жінок,
звільнених від відбування покарання внаслідок їх
вагітності або наявності дітей віком до трьох років;
6) про звільнення від покарання за хворобою;
7) про застосування до засуджених примусового
лікування та його припинення;
8) про направлення звільненого від покарання з
випробуванням для відбування покарання, призначеного
вироком;
9) про звільнення від призначеного покарання з
випробовуванням після закінчення іспитового строку;
10) про заміну покарання відповідно до частини п'ятої
статті 53, частини третьої статті 57, частини першої
статті 58, частини першої статті 62 Кримінального
кодексу України;
11) про застосування покарання за наявності кількох
вироків;
12) про тимчасове залишення засудженого у слідчому
ізоляторі або переведення засудженого з арештного дому,
виправного центру, дисциплінарного батальйону або
колонії до слідчого ізолятора для проведення
відповідних процесуальних дій під час досудового
розслідування кримінальних правопорушень, вчинених
іншою особою або цією самою особою, за які вона не
була засуджена, чи у зв'язку з розглядом справи в суді;
13) про звільнення від покарання і пом'якшення
покарання у випадках, передбачених частинами 2 і 3
статті 74 Кримінального кодексу України;
14) інші питання про всякого роду сумніви і протиріччя,
що виникають при виконанні вироку.
Після відбуття покарання у виді позбавлення волі або
обмеження волі суд, який ухвалив вирок, має право
розглянути питання про зняття судимості з цієї особи за
її клопотанням.

Державний виконавець відділу
примусового виконання рішень

С.В. Мороз

засобів, що є в його розпорядженні і призначені для
виявлення, фіксації та вилучення речових доказів.

Поняті. Залучення понятих у кримінальному процесі
має на мел створення необхідних умов для об'єктивного
та правильного провадження слідчих дій, засвідчення та
закріплення доказів.

Ст. 127 КПК України передбачає обов'язкову участь
не менше двох понятих при провадженні обшуку, виїмки,
огляду, пред'явленні осіб та предметів для впізнання,
відтворенні обстановки й обставин події, описі майна та
огляді.

Як поняті можуть бути викликані будь-які не
заінтересовані у справі повнолітні громадяни. Не можуть
бути понятими потерпілий, родичі підозрюваного,
обвинуваченого та потерпілого, працівники органів
дізнання та попереднього слідства.
Поняті зобов'язані:
-   бути присутніми під час провадження слідчої дії;
-   після закінчення слідчої дії засвідчити своїм підписом
у протоколі факт, зміст та результати цієї дії;
-  не розголошувати без дозволу слідчого чи дізнавача
дані, які стали відомі йому у зв'язку з виконанням своїх
обов'язків (функції понятого).
Поняті мають право:
-   робити зауваження і заяви з приводу проваджуваних з
їх участю слідчих дій, які підлягають занесенню до
протоколу;
-   знайомитись з протоколом слідчої дії, проваджуваної з
їх участю;
-  одержувати відшкодування витрат, пов'язаних з участю
в кримінальній справі;
-   на забезпечення особистої безпеки.

Перекладач. Як перекладач (ст. 128 КПК України) до
участі у кримінальному процесі може бути залучена
будь-яка не заінтересована у результаті справи особа, що
володіє мовою, якою ведеться судочинство, а також
мовою, якою володіють та користуються будь-які
учасники процесу.

Перекладач зобов'язаний:

-  з'явитися за викликом слідчого, органу дізнання,
прокурора  або суду;
-    здійснити повно і точно доручений йому переклад та
засвідчити його правильність своїм підписом у відпо-
відних проце  суальних документах;
-   заявити самовідвід за наявності відповідних обставин,
що вказують на його заінтересованість у справі чи
залежність від інших учасників процесу;
- не розголошувати без дозволу слідчого дані
попереднього слідства;
-   додержуватися порядку судового розгляду.

За ухилення від з'явлення перекладач може бути
оштрафований відповідно до ст. 1854 Кодексу України
про адміністративні правопорушення.

За відмову від виконання обов'язків перекладача, а
також за завідомо неправильний переклад він несе
відповідальність згідно зі ст. 178 та 179 Кримінального
кодексу України.

Слідчий, орган дізнання, прокурор або суд зобов'язані
пояснити перекладачеві його обов'язки та попередити під
розписку про кримінальну відповідальність за відмову
від перекладу або за завідомо неправильний переклад.
Перекладач не має права втручатися в діяльність
слідчого або суду, давати будь-яку оцінку сказаному
окремими особами, чиї показання він перекладає. 

Перекладач за наявності відповідних підстав має право
на забезпечення безпеки шляхом застосування заходів,
передбачених законами України. Закон не визначає
інших прав перекладача. Проте як учасник слідчої дії він
має ті самі права, що й усі при цьому присутні, зокрема
поняті. За аналогією, як зазначають С.П. Щерба, А.Я.
Марков та Т.І. Стеснова, перекладач під час участі в
допиті, очній ставці та інших слідчих діях має право
робити зауваження та заяви, що підлягають занесенню
до протоколу. Він має право також оскаржити дії
слідчого та органу дізнання.

Беручи участь у слідчій дії, перекладач засвідчує своїм
підписом відповідність записів у протоколі тому, що
мало місце в дійсності, може вносити до протоколу свої

зауваження та поправки.
Секретар судового засідання - учасник кримінального

процесу, в процесуальні обов'язки якого входить ведення
та засвідчення своїм підписом правильності протоколу
судового засідання та розпорядчого засідання суду.

Він виконує за дорученням судді також необхідні
організаційні функції: повідомляє учасників процесу про
час і місце розгляду справи, з'ясовує причини нез'явлення
та інформує про це суд, виконує інші доручення
головуючого із забезпечення судового процесу (вручає
копію вироку, надає можливість ознайомлення з
протоколом судового засідання тощо).
Секретар судового засідання повинен бути не
заінтересованим у результатах справи.

Правила відводу судді повною мірою стосуються і
секретаря судового засідання, з тим лише обмеженням,
що попередня його участь у справі як спеціаліста,
експерта, перекладача або секретаря судового засідання
не може бути приводом для відводу.

Представником потерпілого, цивільного позивача і
цивільного відповідача не може бути особа, яха брала
участь у цій справі як слідчий, або особа, що провадила
дізнання, прокурор, громадський обвинувач, суддя,
секретар судового засідання, експерт, спеціаліст,
захисник, особа, яка допитувалась або підлягає допиту
як свідок, а також особа, що є родичем кого-небудь зі
складу суду або обвинувача.

Адвокат не може брати участі у справі як представник
потерпілого, цивільного позивача і цивільного
відповідача також і за обставин, зазначених у статті 61
цього Кодексу.

За наявності цих обставин особа повинна відмовитися
від виконання обов'язків представника потерпілого,
цивільного позивача або цивільного відповідача в даній
справі. На цих же підставах вона може бути усунута від
участі в справі слідчим, прокурором або судом.

Головний спеціаліст
Л.М. Васильєва

Виконання судових рішень

До уваги юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців!

Відповідно до пункту 1 наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 "Про затвердження та
скасування національних класифікаторів" з 1 січня 2012 року набрав чинності національний класифікатор України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (далі
- КВЕД-2010).
З метою поступового переходу до КВЕД-2010 протягом 2012 року буде діяти КВЕД-2005.

Для забезпечення доступності та відкритості матеріалів з впровадження КВЕД-2010 створений Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2005 та
КВЕД-2010, який розміщено на головній сторінці офіційного веб-сайту Держкомстату (www.ukrstat.gov.ua) на банері "Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за
КВЕД-2010. 

Програмним забезпеченням ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі - ЄДР) з 1 січня 2012 року запроваджено подвійне
кодування видів економічної діяльності і для суб'єктів, які на даний час зареєстровані в ЄДР, шляхом додавання окремих полів для внесення відомостей щодо видів економічної
діяльності за КВЕД-2010.

З метою вжиття всіх необхідних заходів щодо забезпечення своєчасного введення в дію КВЕД-2010 та усунення можливості виникнення у зв'язку з цим черг, що можуть
ускладнити та вповільнити процес державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Головне управління юстиції у Полтавській області рекомендує:
- використовувати у якості допоміжного матеріалу перехідні таблиці від КВЕД-2005 до КВЕД-2010, в яких вміщено інформацію щодо типу перекодування видів економічної
діяльності;
- вносити до ЄДР відомості щодо видів економічної діяльності за КВЕД-2010 при зверненні до державного реєстратора для проведення будь-яких реєстраційних дій протягом 2012
року. Звертаємо увагу, що чинність КВЕД-2005 припиняється 31.12.2012.

За матеріалами ГУЮ у Полтавьскій області

25 листопада 2012 року
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Правові аспекти 

Провадження в суді апеляційної інстанції
Відповідно до статті 392 Кримінального процесуаль-

ного кодексу України (далі - Кодекс). в  апеляційному
порядку можуть бути оскаржені судові рішення, які були
ухвалені судами першої інстанції і не набрали законної
сили, а саме:
1) вироки, крім випадків, передбачених статтею 394
Кодексу;
2) ухвали про застосування чи відмову у застосуванні
примусових заходів медичного або виховного характеру;
3) інші ухвали у випадках, передбачених цим Кодексом.

Ухвали, постановлені під час судового провадження в
суді першої інстанції до ухвалення судових рішень,
окремому оскарженню не підлягають, крім випадків,
визначених Кодексом. Заперечення проти таких ухвал
можуть бути включені до апеляційної скарги на судове
рішення.

У апеляційному порядку також можуть бути оскарже-
ні ухвали слідчого судді у випадках, передбачених
Кодексом.

Апеляційну скаргу мають право подати:
1) обвинувачений, стосовно якого ухвалено обвину-
вальний вирок, його законний представник чи захисник -
в частині, що стосується інтересів обвинуваченого;
2) обвинувачений, стосовно якого ухвалено виправду-
вальний вирок, його законний представник чи захисник -
в частині мотивів і підстав виправдання;
3) підозрюваний, обвинувачений, його законний
представник чи захисник;
4) законний представник, захисник неповнолітнього чи
сам неповнолітній, щодо якого вирішувалося питання
про застосування примусового заходу виховного харак-
теру, - в частині, що стосується інтересів неповно-
літнього;
5) законний представник та захисник особи, щодо якої
вирішувалося питання про застосування примусових
заходів медичного характеру;
6) прокурор;
7) потерпілий або його законний представник чи
представник - у частині, що стосується інтересів
потерпілого, але в межах вимог, заявлених ними в суді
першої інстанції;
8) цивільний позивач, його представник або законний
представник - у частині, що стосується вирішення
цивільного позову;
9) цивільний відповідач або його представник - у частині,
що стосується вирішення цивільного позову;
10) інші особи у випадках, передбачених Кодексом.

Апеляційна скарга подається:
1) на судові рішення, ухвалені судом першої інстанції, -
через суд, який ухвалив судове рішення;
2) на ухвали слідчого судді - безпосередньо до суду
апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга, якщо інше не передбачено
Кодексом, може бути подана:
1) на вирок або ухвалу про застосування чи відмову у
застосуванні примусових заходів медичного або
виховного характеру - протягом тридцяти днів з дня їх
проголошення;
2) на інші ухвали суду першої інстанції - протягом семи
днів з дня її оголошення;
3) на ухвалу слідчого судді - протягом п'яти днів з дня її
оголошення.

Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі
апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй
копії судового рішення.
Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено
без виклику особи, яка її оскаржує, або якщо вирок було
ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, в
порядку, передбаченому статтею 382 Кодексу, то строк
апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з
дня отримання нею копії судового рішення.

Протягом строку апеляційного оскарження матеріали
кримінального провадження ніким не можуть бути
витребувані із суду. У цей строк суд зобов'язаний надати
учасникам судового провадження за їх клопотанням
можливість ознайомитися з матеріалами кримінального
провадження.

Суд першої інстанції через три дні після закінчення
строку апеляційного оскарження судового рішення
надсилає отримані апеляційні скарги разом із мате-
ріалами кримінального провадження до суду апеляційної
інстанції.

Апеляційні скарги, що надійшли після направлення
матеріалів кримінального провадження до суду
апеляційної інстанції, не пізніше наступного дня після їх
надходження направляються до суду апеляційної
інстанції.

Суддя-доповідач, встановивши, що апеляційну скаргу
на вирок чи ухвалу суду першої інстанції подано без
додержання вимог, передбачених статтею 396 Кодексу,
постановляє ухвалу про залишення апеляційної скарги
без руху, в якій зазначаються недоліки скарги і
встановлюється достатній строк для їх усунення, який не
може перевищувати п'ятнадцяти днів з дня отримання
ухвали особою, яка подала апеляційну скаргу. Копія
ухвали про залишення апеляційної скарги без руху
невідкладно надсилається особі, яка подала апеляційну
скаргу.

Якщо особа усунула недоліки апеляційної скарги у
строк, встановлений суддею-доповідачем, вона вва-
жається поданою у день первинного її подання до суду
апеляційної інстанції. Протягом трьох днів після
усунення недоліків апеляційної скарги і за відсутності
перешкод суддя-доповідач постановляє ухвалу про
відкриття апеляційного провадження.

Апеляційна скарга повертається, якщо:
1) особа не усунула недоліки апеляційної скарги, яку
залишено без руху, в установлений строк;
2) апеляційну скаргу подала особа, яка не має права
подавати апеляційну скаргу;
3) апеляційна скарга не підлягає розгляду в цьому суді
апеляційної інстанції;
4) апеляційна скарга подана після закінчення строку
апеляційного оскарження і особа, яка її подала, не
порушує питання про поновлення цього строку або суд
апеляційної інстанції за заявою особи не знайде підстав
для його поновлення.

Суддя-доповідач відмовляє у відкритті провадження
лише, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення,
яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, або
судове рішення оскаржене виключно з підстав, з яких
воно не може бути оскарженим згідно з положеннями
статті 394 Кодексу.

Копія ухвали про повернення апеляційної скарги,
відмову у відкритті провадження невідкладно надси-
лається особі, яка подала апеляційну скаргу, разом з
апеляційною скаргою та усіма доданими до неї
матеріалами.

Ухвала про повернення апеляційної скарги або відмо-
ву у відкритті провадження може бути оскаржена в
касаційному порядку.

Залишення апеляційної скарги без руху або її
повернення не позбавляють права повторного звернення
до суду апеляційної інстанції в порядку, передбаченому
Кодексом, у межах строку на апеляційне оскарження.

Особи, зазначені у статті 393 Кодексу, мають право
подати до суду апеляційної інстанції заперечення на
апеляційну скаргу на вирок чи ухвалу суду першої
інстанції в письмовій формі протягом встановленого
судом апеляційної інстанції строку.

У запереченні на апеляційну скаргу зазначається, чи
бажає особа взяти участь в апеляційному розгляді.

Заперечення на апеляційну скаргу підписується
особою, яка його подає.

Суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення
суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Суд апеляційної інстанції вправі вийти за межі
апеляційних вимог, якщо цим не погіршується
становище обвинуваченого або особи, щодо якої
вирішувалося питання про застосування примусових
заходів медичного або виховного характеру. Якщо
розгляд апеляційної скарги дає підстави для прийняття
рішення на користь осіб, в інтересах яких апеляційні
скарги не надійшли, суд апеляційної інстанції зобо-
в'язаний прийняти таке рішення.

За клопотанням учасників судового провадження суд
апеляційної інстанції зобов'язаний повторно дослідити
обставини, встановлені під час кримінального
провадження, за умови, що вони досліджені судом
першої інстанції не повністю або з порушеннями, та
може дослідити докази, які не досліджувалися судом
першої інстанції, виключно якщо про дослідження таких
доказів учасники судового провадження заявляли
клопотання під час розгляду в суді першої інстанції або
якщо вони стали відомі після ухвалення судового рі-
шення, що оскаржується.

Суд апеляційної інстанції не має права розглядати
обвинувачення, що не було висунуте в суді першої
інстанції.

За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на
вирок або ухвалу суду першої інстанції суд апеляційної
інстанції має право:
1) залишити вирок або ухвалу без змін;
2) змінити вирок або ухвалу;

3) скасувати вирок повністю чи частково та ухвалити
новий вирок;
4) скасувати ухвалу повністю чи частково та ухвалити
нову ухвалу;
5) скасувати вирок або ухвалу і закрити кримінальне
провадження;
6) скасувати вирок або ухвалу і призначити новий
розгляд у суді першої інстанції.

За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на
вирок суду на підставі угоди суд апеляційної інстанції,
має право скасувати вирок і направити кримінальне
провадження:
1) до суду першої інстанції для проведення судового
провадження у загальному порядку, якщо угода була
укладена під час судового провадження;
2) до органу досудового розслідування для здійснення
досудового розслідування в загальному порядку, якщо
угода була укладена під час досудового розслідування.

За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на
ухвали слідчого судді суд апеляційної інстанції має
право:
1) залишити ухвалу без змін;
2) скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу.

Суд апеляційної інстанції змінює вирок у разі:
1) пом'якшення призначеного покарання, якщо визнає,
що покарання за своєю суворістю не відповідає тяжкості
кримінального правопорушення та особі обвину-
ваченого;
2) зміни правової кваліфікації кримінального
правопорушення і застосування статті (частини статті)
закону України про кримінальну відповідальність про
менш тяжке кримінальне правопорушення;
3) зменшення сум, які підлягають стягненню, або
збільшення цих сум, якщо таке збільшення не впливає на
обсяг обвинувачення і правову кваліфікацію
кримінального правопорушення;
4) в інших випадках, якщо зміна вироку не погіршує
становища обвинуваченого.

Суд апеляційної інстанції змінює ухвалу суду про
застосування примусових заходів медичного або
виховного характеру у разі:
1) зміни правової кваліфікації діяння, передбаченого
законом України про кримінальну відповідальність, і
застосування статті (частини статті) закону України про
кримінальну відповідальність, яка передбачає відпо-
відальність за менш тяжке діяння;
2) пом'якшення виду примусових заходів медичного або
виховного характеру.

Підставою для скасування або зміни судового рішення
при розгляді справи в суді апеляційної інстанції є:
1) неповнота судового розгляду;
2) невідповідність висновків суду, викладених у
судовому рішенні, фактичним обставинам кримі-
нального провадження;
3) істотне порушення вимог кримінального процесуаль-
ного закону;
4) неправильне застосування закону України про
кримінальну відповідальність.

Підставою для скасування або зміни вироку суду
першої інстанції може бути також невідповідність
призначеного покарання тяжкості кримінального
правопорушення та особі обвинуваченого.

Суд апеляційної інстанції не вправі скасувати
виправдувальний вирок лише з мотивів істотного
порушення прав обвинуваченого. Суд апеляційної
інстанції не вправі скасувати ухвалу про незастосування
примусових заходів медичного або виховного характеру
лише з мотивів істотного порушення прав особи,
стосовно якої вирішувалося питання про застосування
таких заходів.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини першої
статті 407 Кодексу, суд апеляційної інстанції ухвалює
вирок. Будь-яке інше рішення суд апеляційної інстанції
приймає у формі ухвали.

Після закінчення апеляційного провадження
матеріали кримінального провадження не пізніш як у
семиденний строк, а у провадженні за апеляційною
скаргою на ухвалу слідчого судді - не пізніш як у
триденний строк, направляються до суду першої
інстанції.

Головний спеціаліст відділу
правової роботи, правової освіти

та державної реєстрації НПА                                                                                 
ГУЮ у Полтавській області

І.В. Іванова

Спеціалістом у кримінальному провадженні є особа,
яка володіє спеціальними знаннями та навичками
застосування технічних або інших засобів і може
надавати консультації під час досудового розслідування і
судового розгляду з питань, що потребують відповідних
спеціальних знань і навичок.

Спеціаліст може бути залучений для надання
безпосередньої технічної допомоги (фотографування,
складення схем, планів, креслень, відбір зразків для
проведення експертизи тощо) сторонами кримінального
провадження під час досудового розслідування і судом
під час судового розгляду.

Сторони кримінального провадження мають право під
час судового розгляду заявляти клопотання про
залучення спеціаліста або використання його пояснень і
допомоги.  Спеціаліст має право: 1) ставити запитання
учасникам процесуальної дії з дозволу сторони
кримінального провадження, яка його залучила, чи суду;
2) користуватися технічними засобами, приладами та

спеціальним обладнанням;      3) звертати увагу сторони
кримінального провадження, яка його залучила, або суду
на характерні обставини чи особливості речей і
документів;
4) знайомитися з протоколами процесуальних дій, в яких

він брав участь, і подавати до них зауваження;  5)
одержувати винагороду за виконану роботу та
відшкодування витрат, пов'язаних із його залученням до
кримінального провадження;  6) заявляти клопотання
про забезпечення безпеки у випадках, передбачених
законом.                                                                                                                                                         

Спеціаліст зобов'язаний:  1) прибути за викликом до
слідчого, прокурора, суду і мати при собі необхідні
технічне обладнання, пристрої та прилади; 2) виконувати
вказівки сторони кримінального провадження, яка його
залучила, чи суду та давати пояснення з поставлених
запитань; 3) не розголошувати відомості, які
безпосередньо стосуються суті кримінального
провадження та процесуальних дій, що здійснюються
(здійснювалися) під час нього, і які стали відомі
спеціалісту у зв'язку з виконанням його обов'язків; 4)
заявити самовідвід за наявності обставин, передбачених
цим Кодексом.                                                                                               

У разі неприбуття до суду без поважних причин або
неповідомлення про причини неприбуття на спеціаліста
судом покладаються всі витрати, пов'язані з
оголошенням перерви в судовому засіданні.

Законодавство передбачає три способи залучення
спеціаліста у справі:

а) довільний;
б) необов'язковий;
в) обов'язковий.
Спеціаліст вправі:
-  звертатися з дозволу слідчого із запитаннями до осіб,
які беруть участь у проведенні слідчої дії;
- робити заяви, пов'язані з виявленням, закріпленням,
вилученням доказів.

Враховуючи, що у процесі слідства виникає
необхідність застосування широкого спектру спеціаль-
них знань, законодавець в основному не обмежує
слідчого у виборі спеціалістів та поля їх застосування
при проведенні слідчих дій. Особа, що залучається для
проведення слідчих дій як спеціаліст, повинна
відповідати трьом критеріям: мати необхідні знання у
галузі науки, техніки та ін.; досвід та навички для
теоретико-практичної діяльності у справі; спеціаліст
також повинен бути особою, яка не зацікавлена у
результатах справи, фігурою безсторонньою. В іншому
разі такий спеціаліст підлягає відводу

Державний виконавець відділу
примусового виконання рішень

О.В. Міщанін

Спеціаліст, відповідальність спеціаліста

25 листопада 2012 року
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації,

06.11.2012   №  470
ПОЛОЖЕННЯ

про проведення обласного  огляду - конкурсу на кращу організацію правоосвітньої та правовиховної роботи у загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних
закладах  Полтавської області

І. Загальні положення

1.1. Обласний огляд - конкурс на кращу організацію правоосвітньої та правовиховної роботи у загально-освітніх та професійно-технічних навчальних закладах  Полтавської області
(далі - огляд - конкурс) проводиться Головним управлінням освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації.
1.2. Огляд - конкурс проводиться з метою впровадження передових систем, технологій, моделей, оптимальних форм і методів організації правової освіти та виховання
підростаючого покоління, поглиблення правових знань учнівської молоді, а також формування основ правової культури і правосвідомості учнів.
1.3. Основними завданнями огляду - конкурсу є :
пошук дієвих стратегій організації правової освіти і правового виховання учнівської молоді; пропагування кращих зразків співпраці  навчальних закладів з органами внутрішніх
справ, юстиції, службами у справах неповнолітніх, іншими зацікавленими відомствами з метою виховання у учнівської молоді особистісних рис громадянина України;
- ознайомлення з досвідом роботи навчальних закладів щодо дотримання законів, нормативно - правових актів, в яких висвітлені права і обов'язки учнівської молоді;
організація правопросвітницької роботи з учнівською молоддю різних вікових категорій;
сприяння вихованню громадянської відповідальності і свідомості учнів навчальних закладів, самодисципліни та особистої переконаності в необхідності дотримання правових
норм, які діють в суспільстві;
створення обласної педагогічної медіатеки з питань науково-методичного супроводження правоосвітньої та правовиховної роботи у загальноосвітніх та професійно-технічних
навчальних закладах.

1.4. Огляд - конкурс проводиться щорічно у два етапи:
І етап - районний (міський);
ІІ етап - обласний.
1.5. Дата, час та місце проведення огляду-конкурсу визначається окремим наказом Головного управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації.

ІІ. Організація та проведення огляду - конкурсу

2.1. В огляді - конкурсі беруть участь педагогічні працівники та педагогічні колективи загальноосвітніх та професійно-технічних  навчальних  закладів Полтавської області.
2.2. Переможці І етапу огляду-конкурсу направляються для участі в ІІ етапі огляду-конкурсу.
2.3. Для організації та проведення огляду-конкурсу створюються відповідні організаційні комітети, а для визначення переможців - журі.
2.4. Склад організаційного комітету та журі І етапу огляду-конкурсу затверджується наказом відділу (управління) освіти райдержадміністрації (міськвиконкому).
2.5. Склад організаційного комітету та журі ІІ етапу огляду-конкурсу затверджується наказом Головного управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації.

ІІІ. Порядок проведення огляду  - конкурсу

3.1.  Для участі у І та ІІ етапах огляду-конкурсу учасники подають опис системи, технології, моделі оптимальних форм та методів правової освіти і виховання учнів у навчальному
закладі. 
3.2. Матеріали для участі у І та ІІ етапах огляду-конкурсу подаються за 1 місяць до його проведення.
3.3. Матеріали подаються у двох примірниках. До них додається електронна версія у текстовому редакторі Word, шрифт - Times New Roman, розмір шрифту - 14, інтервал - 1,5.
матеріали мають бути написані державною мовою з урахуванням сучасних вимог українського правопису.
3.4. Матеріали, які неправильно оформлені чи надійшли з порушенням термінів подачі, не розглядаються.
3.5. Матеріали огляду-конкурсу оформляються згідно з наступними вимогами:
- концепція або програма роботи загальноосвітніх навчальних закладів з  правової освіти та виховання, розкриття засобів її реалізації;
- системність у правовиховній  та правоосвітній роботі;
- форми і методи проведення профілактичної роботи з учнями;
- стан правоосвітньої роботи: кількість і якість проведених лекцій, бесід, диспутів, зустрічей з працівниками правоохоронних органів;
-ефективність правової освіти та виховання, зв'язки  навчально  закладу з правоохоронними органами, органами юстиції, службою у справах неповнолітніх;
-організація позакласної виховної роботи з урахуванням правовиховного компоненту;
-система викладання предметів правового циклу;
- наявність кабінетів, куточків, стендів права;
- перегляд учнями кінофільмів, слайдів з правової тематики;
-результати участі учнів у щорічних районних та обласних олімпіадах з правознавства;
- інноваційні форми та методи правоосвітньої роботи з учнівською молоддю;
- організація учнівського самоврядування;
-форми та результати правоосвітньої роботи з батьками;
- наявність правопорушень серед учнів;
- аналітичні матеріали щодо впровадження системи правоосвітньої та правовиховної роботи у навчально-виховний процес закладу;
-  результати моніторингу про вплив правової освіти на рівень формування правової компетентності учнів.
3.6. Критерії оцінювання огляду-конкурсу:
- нормативно-правове та програмно-методичне забезпечення правоосвітньої та правовиховної роботи;
- реалізація принципу безперервності та наступності у змісті правової освіти та виховання;
- ефективність використання інноваційних освітніх та виховних технологій;
- оригінальність та результативність форм і методів роботи з правової освіти та виховання;           
- наявність моніторингу якості правової освіти і виховання учнів;
- наукова обґрунтованість, якість, логічність та оригінальність поданих матеріалів.
- Кожен із критеріїв оцінюється за 5-ти бальною системою.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
НАКАЗ

06. 11. 2012                                                                                    м. Полтава                                                                                  №  470

Про затвердження Положення
про проведення обласного 
огляду-конкурсу на кращу

організацію правоосвітньої 
та правовиховної роботи у 

загальноосвітніх та професійно-
технічних навчальних закладах 

Полтавської області

Відповідно до Законів України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", з метою впровадження передових систем, технологій, моделей, оптимальних форм і методів
організації правової освіти та виховання підростаючого покоління, поглиблення правових знань учнівської молоді,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про проведення обласного огляду-конкурсу на кращу організацію правоосвітньої та правовиховної роботи у загальноосвітніх та професійно-технічних
навчальних закладах Полтавської області  (додається).

2. Ректору Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського (Зелюк В.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Головного
управління юстиції у Полтавській області та забезпечити офіційне опублікування.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника Головного управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації Горбаньову С.В.

Начальник Головного управління освіти
і науки Полтавської обласної 

державної адміністрації                                                                  
В.І. Мирошниченко

25 листопада 2012 року



Правовий вісник
23

Судова практика

3.7. Матеріали переможців огляду-конкурсу формуються у збірники, педагогічні видання та виставки перспективного педагогічного досвіду (з дотриманням вимог законодавства
з авторського права).

ІV. Визначення та нагородження переможців огляду - конкурсу

4.1. Переможцями огляду-конкурсу визнаються учасники, які набрали найбільшу кількість балів.
4.2. Переможці огляду-конкурсу нагороджуються грамотами І, ІІ, ІІІ ступенів Головного управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації.

Заступник начальника                                             
Головного управління  освіти і науки Полтавської                                      

обласної державної  адміністрації                                                                    
С.В. Горбаньова 

Процедура відновлення матеріалів кримінального провадження передбачена розділом VIІ Кримінально-процесуального кодексу України (статті 524-531). 
Згідно положень зазначеного розділу відновленню підлягають втрачені матеріали в тому кримінальному провадженні, яке завершилося ухваленням вироку суду. Втрачені матеріали
кримінального провадження можуть бути відновлені за заявою учасника судового провадження. Близькі родичі обвинуваченого, який помер, мають право подати відповідну заяву,
якщо це необхідно для його реабілітації.

Заява про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження подається до суду, який ухвалив вирок. У заяві повинно бути зазначено, про відновлення яких саме
матеріалів просить заявник, чи був ухвалений вирок, в якому процесуальному статусі перебував заявник, хто конкретно і в якості кого брав участь у судовому розгляді, місце
проживання чи місцезнаходження цих осіб, що відомо заявнику про обставини втрати матеріалів кримінального провадження, про місцезнаходження копій документів
кримінального провадження або відомостей щодо них, поновлення яких саме документів заявник вважає необхідним, для якої мети необхідне їх поновлення. До заяви про
відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження додаються документи або їх копії, навіть якщо вони не посвідчені в установленому порядку, що збереглися у
заявника.

Якщо у заяві не зазначено мету відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження або відомості, необхідні для їх відновлення, суд постановляє ухвалу про
залишення заяви без руху, якою встановлює заявникові строк, необхідний для усунення цих недоліків. Якщо мета звернення до суду, зазначена заявником, не пов'язана із захистом
його прав та інтересів, суд своєю ухвалою відмовляє у відкритті провадження про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження або залишає заяву без розгляду,
якщо провадження було відкрито.

Одержавши заяву про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження, суддя вживає заходів для одержання від прокурора відомостей та копій відповідних
процесуальних документів, які стосуються відновлюваних матеріалів.

Під час судового розгляду суд використовує ту частину матеріалів кримінального провадження, що збереглася, документи, видані фізичним чи юридичним особам до втрати
матеріалів кримінального провадження, копії цих документів, інші довідки, папери, відомості, які стосуються цього провадження. Суд має право допитати як свідків осіб, які були
присутніми під час вчинення процесуальних дій, осіб (їх представників), які брали участь у судовому розгляді, а в необхідних випадках - осіб, які входили до складу суду, що
здійснював судовий розгляд, а також осіб, які виконували судове рішення.

На підставі зібраних і перевірених матеріалів суд постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження повністю або в частині, яку, на його
думку, необхідно відновити. У рішенні суду про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження зазначається, на підставі яких конкретно доказів, поданих суду і
досліджених у судовому засіданні з участю всіх учасників судового провадження, суд вважає установленим зміст відновленого судового рішення, наводяться висновки суду про
доведеність того, які докази досліджувалися судом і які процесуальні дії вчинялися. За недостатності зібраних матеріалів для точного відновлення матеріалів втраченого
кримінального провадження суд ухвалою закриває розгляд заяви про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження і роз'яснює учасникам судового провадження
право на повторне звернення з такою самою заявою за наявності необхідних документів. Строк зберігання матеріалів кримінального провадження не має значення для вирішення
заяви про їх відновлення.

Головний державний виконавець 

відділу примусового виконання рішень

В.М. Солодовник

У відповідності з вимогами нового Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VI, який набирає чинності 19.11.12 визначено наступний порядок

залучення захисника (далі - Кодекс).

Статтею  48 Кодексу передбачено, що захисник може у будь-який момент бути залученим підозрюваним, обвинуваченим, їх законними представниками, а також іншими особами

за проханням чи згодою підозрюваного, обвинуваченого до участі у кримінальному провадженні. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд зобов'язані надати затриманій особі чи

особі, яка тримається під вартою, допомогу у встановленні зв'язку із захисником або особами, які можуть запросити захисника, а також надати можливість використати засоби

зв'язку для запрошення захисника. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд зобов'язані утримуватися від надання рекомендацій щодо залучення конкретного захисника.

Залучення захисника слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням визначено вимогами статті 49 Кодексу, зокрема:

1. Слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд зобов'язані забезпечити участь захисника у кримінальному провадженні у випадках, якщо:

1) відповідно до вимог статті 52 цього Кодексу участь захисника є обов'язковою, а підозрюваний, обвинувачений не залучив захисника;

2) підозрюваний, обвинувачений заявив клопотання про залучення захисника, але за відсутністю коштів чи з інших об'єктивних причин не може його залучити самостійно;

3) слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд вирішить, що обставини кримінального провадження вимагають участі захисника, а підозрюваний, обвинувачений не залучив його.

Захисник може бути залучений слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом в інших випадках, передбачених законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги.

2. У випадках, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий, прокурор виносить постанову, а слідчий суддя та суд постановляє ухвалу, якою доручає відповідному органу

(установі), уповноваженому законом на надання безоплатної правової допомоги, призначити адвоката для здійснення захисту за призначенням та забезпечити його прибуття у

зазначені у постанові (ухвалі) час і місце для участі у кримінальному провадженні.

3. Постанова (ухвала) про доручення призначити адвоката негайно направляється відповідному органу (установі), уповноваженому законом на надання безоплатної правової

допомоги, і є обов'язковою для негайного виконання. Невиконання, неналежне або несвоєчасне виконання постанови (ухвали) про доручення призначити адвоката тягнуть

відповідальність, встановлену законом.

Повноваження захисника на участь у кримінальному провадженні у відповідності з положеннями статті 50 Кодексу підтверджуються: 1) свідоцтвом про право на зайняття

адвокатською діяльністю; 2) ордером, договором із захисником або дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

Встановлення будь-яких додаткових вимог, крім пред'явлення захисником документа, що посвідчує його особу, або умов для підтвердження повноважень захисника чи для його

залучення до участі в кримінальному провадженні не допускається.

Згідно статті 51 Кодексу договір із захисником має право укласти особа, передбачена в частині першій статті 45 цього Кодексу, а також інші особи, які діють в її інтересах, за

її клопотанням або за її наступною згодою.

Головний спеціаліствідділу організації та контролю 

за виконанням рішень

ГУЮ у Полтавській області

М.М. Яковенко

Залучення захисника

Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження
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