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Опис Проекту 

• Фінансується Європейським Союзом 

• Реалізує ЮФ “Sayenko Kharenko” 

• Початок діяльності: листопад 2013 

• Термін дії: один рік 

 

 

 



Напрямки діяльності 

Аналіз впровадження Кримінального 
процесуального кодексу України 

• Щоденний моніторинг ЗМІ 

• Аналіз судових рішень 

• Аналіз практики застосування норм КПК: 
 адвокатами; 

 органами досудового слідства; 

 державним обвинуваченням; 

 слідчими суддями та суддями 

• Відслідковування результатів 
законопроектної діяльності 

• Взаємодія з органами влади 



Заплановані результати роботи 

• Рекомендації Уряду України 

• Пропозиції щодо удосконалення положень 
КПК 

• Рекомендації щодо підвищення ефективності 
практичного впровадження КПК: 
 робота з підзаконними актами; 

 підвищення рівня професіоналізму; 

 робота над помилками; 

 обізнаність громадян про механізми та інструменти захисту прав 



Виявлені проблеми 
• Практика необґрунтованого обмеження прав 

сторони захисту 

• Неповідомлення про підозру при фактичному 
проведенні досудового слідства 

• Недотримання прав неповнолітніх при затриманні 
та/або проведенні слідчих дій 

• Недотримання вимог КПК при застосуванні 
заходів забезпечення, запобіжних заходів, при 
проведенні слідчих дій 

• Недостатня якість та недотримання процедури 
оформлення процесуальних документів 

• Неефективне процесуальне керівництво 

• Відсутня можливість здійснення судового 
розгляду судом присяжних на стадіях оскарження 
 

 

 

 



Аналіз судових рішень 

Підтримка сторони обвинувачення 

• При обранні запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою: 
 Відсутність аргументованості, обґрунтованості з боку обвинувачення 

 Не завжди визначається розмір застави 

• Розгляд питання про тимчасовий доступ до 
речей і документів здійснюється без 
участі/виклику власника 

• Вказівки місцевим судам керуватись 
доводами прокуратури 

 

 
 

 



Аналіз судових рішень 

Формальне ставлення 

• Порушення процедури призначення 
підготовчого судового засідання 

• Невідповідність форми, змісту судових 
рішень, некоректне посилання на статті КПК 

• Невідповідність строків оскарження 
визначеним в КПК 

 



Аналіз судових рішень 

Різне застосування норм КПК 

• Віднесення/невіднесення витрат на 
проведення судової експертизи до 
процесуальних витрат 

• Повернення майна/застосування спеціальної 
конфіскації до майна власника 

• Визнання орендаря житла особою, що ним 
володіє  

 
 

 



Дякую за увагу! 

Антон Жданов, адвокат, старший 
юрист ЮФ “Sayenko Kharenko” 

13 червня 2014 


