
І<рИVІіна;ІhНОVІУ ІІрОІШіLЖСННЮ іНІІІИ\1 ЧИНО\1, \13Є КО.-Іі3іtіниtі характер і 

НС ІІІіLІІ}ІІ'аЄ ОіІН03Н<ІЧНОМУ ТJІУ\ШЧСННЮ, 11(0 Н <.:ІЮЮ ЧСрІ)' ІІНрИ Н3Є І ІрИ Н-

111111 І ІраНОНОЇ НІНН<ІЧСНОСТі. Ві;ІТаК, ТаКС ІІОJІОЖСННИ HCOGXiJ(HO НІ1К.-ІЮ

'ІІІТИ із КПК України і замінити тими, які вирішують реальні практичні 

проблеми застосування запобіжних захо.J:ів в кримінальному судочин

стві. Вtпак. система пЬстаn -:шстосуnаппя -:шпобіжпих -:шходіn ~tac за

:шати пешшх зміп 3 метою оптимізаuії. 
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КОВАЛЬОВ А. 1: 

ІІшІіон<LІ hН~Ій уні нерсІл ет <<О,,есhка юрИ,\І1чна ака.\е\ІіЯ>>, 

аспірант кафедри крш.tіна.:тьноrо процесу 

ОКР~:МІ ІІИТ"-ІІІІЯ УЧАСТІ ІІР~:ДСТ"-ВІІИКА ІІОТКРІІІJІОГО 

У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАдЖЕННІ 

_Il,.-1}1 ;LOOII'HCHH}I :шн;ШНh КрИМ1Н3.-ІhНОП) ІІрОН<ІіLЖСННИ УкраЇНІ1, 11(0 

ОІ<рСС.-ІСНі Н СТ. 2 КПК УкраЇНИ, НЮІUІИНС 3Н3ЧСНН}І Mat-: :шGС3ІІСЧСНН}І 

належної правової проuе.J:ури на.J:ання своєчасної та якісної право

вої J:опомопІ особю.t, що за .. 1учаються J:O кримінального су.J:очинства. 
Осо6.1иnу уnа гу приnертас праnоnий статус потерпL1ого, зокрема його 
праnо ~tати пре_цсташшка, оскL1ьки у праnо3астосош1ій практиuі ШІШІ

кають пеnпі трудноші при реа.~ізаuії пра nа потерпілого па кnа.~іфікоnа
ну І Іранону jl()IIOMOI'Y· 

Ві,т(Іюні.іLно;ю ч. Х ст. 56 КПК України ІІРО'І'}ІІ'ОМ крІ1VІіна;ІhНОІ'О ІІро
ва_цження потерпі.тгий :\-Іає право мати представника та в будь-який мо

мент кри:\'rіна .. 1ьного прова_цження ві_цмовитися від його пос.1уг. Ч. 1 ст. 
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5Х КПК УкраЇНИ HKIOyt-:, 11~0 ІІОТСрІІіJІОІ'О у KpИVІiHi.UhHOVІY ІІрОНа)t)КСННі 

може ІІрсю:таН.ІІ~Іти 11рслстанник- ocoGa, ика у криміншІhному ІІрона
іtжснні має 11рано Gути jахисникоVІ, тоGто ІІрсіtстанникоVІ ІІО'І'СрІІіJЮІ'О 

може бути а;:rвокат, відомості про якого внесено до Gдиного реєстру ад

вокатів України. 

Праnо потерпілого мати предсташшка шшлиnас з положень ст. 59 
Копституції України, nі;:rпоnідно до якої кожен 11ас праnо па праnопу 

;:rопомогу; nипадках, передбачених законом, ця допомога па;:rасться 

Gс:юІІ.ІІатно. 

Анш1і3уючи ІІОЖ1жснюІ ст. 14 Закону України «Про Gс:юІІ.штну ІІра
вову ;:rопомоrу>> можемо зробити в:исновок, шо право на безоплатну 

вторинну правову ;:rопомогу мають потерпі.ті, які є: особам:и, серед

пьо1Іісячпий сукушшй дохі;:r їхньої сім'ї нижчий суми прожиткового 

міпі1tуму. іпnалідами, які отримують пенсію або допомогу, що призпа

часться Jамість пенсії, у розмірі менше дnох прожиткоnих міпімуміn для 
нсІІраІ~с~щатних ociG (11. І ч. ІЗ); .І~ітh_\Н1-сиротами, .І~ітhми, 11~0 Ію3Gан

;Існі Gатhкінсhкш·о ІІік..ІунанюІ. Gс:нІриту.ІІhНИ_\1И ;tітhми, Jtітhми, ~Ікі мо

жуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї (п. 2 ст. 14 ); біженцям:и 
(п. 8 ст. 14 ). Проте чинний КПК України не визначає право потерпіло
го на отримання правової ;:rопомоги за рахунок держави. Тобто -'Закон 

України <~Про безошІатну праnопу допомогу» nиЗІrас праnо потерпілого 

па праnопу допомогу за рахупок ;:rержаnи, проте криміпальне процесу

а.ІІІ,нс :ШКОІІО)[<ІІ)СТІЮ УкраЇІІИ ІІС ІІСІJС)(6ачас _\1СХаІІіJМ ЙОП1 рСШІі-)3ІtіЇ. 

Нато_v1іст1,, такс 11раво с у ІІі.І~о:>рюваноІ·о. оGвинувачсноІ-о. 

О;tним і:1 JacoGiн JаGс:1ІІсчснни 11рана ІtотсрІІЛОІ'О на кналіфікона

ну І Іранону llОІІОМОІ')-', на на1ну Ю-'мку, є нстанонлснни у кpиVІlHi.UhHOVІY 

ІІІЮІІ,ссушІhному :шкон(щанстні України ниІІа;tкін оGон'и:жоної участі 

представника, коли особистої участі потерпітюго у криміна.тьному про

ва;:rженні недостатньо. На нашу ;:rумку необхідно встановити наступні 

шша;:rки обоn'язкоnої участі предстаюшка потерпілого: у nипа;:rку по

шюї або часткової ni;:rмonи прокурора nід підтримапня держашюго об

шпrуnачення, якщо потерпі.тий nислоnиn зго;:rу па пі;:rтримашrя обnипу

начснн~І н Іюри;tку ни:тачсному КПК України; Іноло ociG, ~Ікі ннас.Іі.Іtок 
ІІСИХіЧНИХ ЧИ фі3ИЧНИХ H<li[ (НіVІі, І'..:Іухі, с;ІіІІі ТОІНО) НС 3,!ЩТНі ІІОННОЮ 

мірою реалізувати свої права; неповнолітні, тобто особи, які на момент 

учинення що;:rо них кримінального правопорушення не ;:rосягли 18-річ

ного віку; особи, які у встанов.теному законом порядку су;:rом уже ви

знані педісздатrш1ш або обмежено дісз;:rатними. Зnерпемо уnагу~ що у 
остаrшіх дnох nипадках чинпий КПК України передбачас обоn'я3коnу 

участh :шконно1·о 11рслстанника, 11ротс йоп1 участh ні~Ікіtі мірі не може 

3аGс:НІСЧ~ІТИ ІІОТСJ1ІІі.ІІіЙ ocoGi НШІСЖНУ І Іранону )lOIIOMOI'Y· 
Необхідність обов'язкової участі представника потерпілого у вищев

казаних випадках обумо:в.,тюється об'єктивними обстав:инами (непо

вноліття, психічні, фізичні вади, не;:rієздатність, обмежена дієздатність, 
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pojrrrиpcнн$.1 rrринциrrу ;~исrюjитинності), икі ниrvrar'aютn rrocи.rcнюr r<1-
рантіі1 наіШНН$.1 кналіфіконаної rrраноної ;юrrovror'И rroтcprriжнvry ,!І,JІ!-1 :шGс3-

rrсчснюr сфсктинного никористанн$.1 rrраноних vrоюrиностсй rroтcprriлoї 

особи. На нашу ;:гумку~ якщо у вищевказаних в:ипа;:rках потерпілий са:мо

стійно не залу,Іить пре;:rставника ;:ro криміна.1ьного провадження, слі;:r
чий. прокурор зобов'язані забезпечити його участь за рахупокдержаnи. 

Вnажасмо Ja необхідним передбачити n КПК України порядок ре
аліJації праnа потерпілого па прапоnу допо1югу за рахупок ;:rержаnи. 

Прана rroтcprriжJПJ мати rrрс;~станника ни никає rricшr ptJ3\rcнcнюr йovry 

~ior·o rrpor~ccyшrnниx rrpaн. Якщо rroтcprri.1rиi~ ни!-rнитn Gажанюr 3аrrроси

ти представника, то с.1ідчш':r, зобов'язаний надати йому мож.тгивість за

лу-.:шти представника самостійно. У тому разі, якшо потерпілий заявив 

клопотапня про за.1учеппя пре;:rстаnпика, а.1е :ш nі;:rсутпістю коштіn чи з 

інших об'сктишшх причин пе :може його залучити самостійно, то с.1ід

чий, прокурор шпюсить поста поnу, якою .JOJ))'Чac nідпоnі;:rпому органу 
(устаноні), уtюннонажсному :шконо_vr на на,Іщнюt Gс:юtt.tатної І Іраноної 

лоt rorvrot·и, ttрrнначити а; шоката ;t.tи ::;;tііkнсн Н!-І rrрс;tстанни ttтна 1 rотср

пі.1ого за призначенням та забезпечити його прибуття у зазначені у по

станові час і місце для участі у кримінальному провадженні. 

Отже, чинне кр:имінальне проuесуа.1ьне законодавство України по

требус реформуnапня J метою забезпечення па.1ежпого праnаnого по
рядку залучення та участі предетаnпика потерпL1ого у кри:міпа.1ьпо:му 
ІІJЮІШJLЖСІІІ rr, !-rкс у свою чсрr·у вистуttас r·apattпcю rra,Іщr trtи rroтcpttІJrtнry 
свосчасrюї ква.tіфіковаrюї ttраrювої .ІLОtюмоп1. 

ЛОДЖУК О. Т. 

Націона.1ьний ~тівсрситст <<Одеська юриДІРПІа акаде-1іЯ•>, 

ас11ірант кафе;~ри кри~ІіншІhН(JJ'(J Іlp(JJ(ecy 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ 

ЗЛ ІІОВОВИЯВJШІІИМИ ОБСТЛВИІІЛМИ 

Рефор:мування кри:міна.1ьного процесуа.1ьного законодавства 

України обумошL1О необхідність Jдійснеrшя поріnпя.1ьпого аналізу 

процесуальних по рм. які зазнали суттсrшх змін. О;:rнісю і3 таких с стадія 
llCpCl'.ІJ}l}lY СУ,![ОНИХ plll\CHh КрИМІНаЛhНОl'О ІІрОНі:І)LЖСНЮІ :ш НОНОНИ!-ІНJІС

Н~ІМ~І оGстанинаrvrи. 

У Kpиrvriншtnнorvry ttpottccya.tnнo\ry кtщсксі України 2012 року 

(далі- КПК України), стадія перегляду судових рішень за нововиявле

ними обставинам:и зміни.1а свою назву на кр:имінальне провадження за 

поnоnияплеrш1ш обстаnипа:ми; також розширено ко.1о поnоnияплепих 
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