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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ   
 

Стаття 55 КПК України. 
 1. Потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій 
кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової 

шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням 
завдано майнової шкоди. 

2. 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. 
 

 

 
Стаття 58 КПК України. Представник потерпілого користується процесуальними 

правами потерпілого, інтереси якого він представляє, крім процесуальних прав, 
реалізація яких здійснюється безпосередньо потерпілим і не може бути 

доручена представнику. 

 

 



 

Основні принципи якими повинен 
керуватися адвокат – представник 

потерпілого: 



Рівність перед судом 
(відсутність процесуальних обмежень) 

Стаття 22 КПК України. 

   

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 цим Кодексом. 

 



Змагальність сторін 

Стаття 93 КПК України   

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, 
потерпілим  у порядку, передбаченому цим Кодексом. 

Сторона захисту, потерпілий, здійснює збирання доказів шляхом 
витребування та отримання від органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових 
та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків 
експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення 
слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших 
процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні 
забезпечити подання суду належних і допустимих доказів. 

 



Диспозитивність 
 
  

Стаття 26 КПК України 

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні 
своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. 

 



 Розумні строки 

 Стаття 28 КПК України 

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 
передбачені цим Кодексом строки виконання окремих 
процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. 



Можливості адвоката, як представника 
потерпілого 

• Стаття 131 КПК України (затосування заходів забезпечення кримінального провадження) 

• 1. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього 
провадження. 

• 2. Заходами забезпечення кримінального провадження є: 

• 1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід (адвокат, як ініціатор застосування); 

• 2) накладення грошового стягнення (адвокат, як ініціатор застосування); 

• 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом (адвокат, як ініціатор застосування); 

• 4) відсторонення від посади (адвокат, як ініціатор застосування); 

• 5) тимчасовий доступ до речей і документів (адвокат, як безпосередній учасник); 

• 6) тимчасове вилучення майна (адвокат, як безпосередній учасник); 

• 7) арешт майна (адвокат, як безпосередній учасник); 

• 8) затримання особи (адвокат, як ініціатор застосування); 

• 9) запобіжні заходи (адвокат, як ініціатор застосування). 

 



Підготовча частина: 
(по злочинах проти власності ) 

 
Збирання характеризуючих даних про потенційного підозрюваного: 

• Irc.gov.ua; 

(наявність майже однакових назв товариств, засновниками яких є родичі або одні й ті ж 
особи); 

• Виїзд за юридичною адресою та складання акту про відсутність за місцем знаходження; 

• Єдиний реєстр судових рішень 

(наявність рішень судів  про стягнення заборгованості, «пошук колег по нещастю»); 

• Google.com.ua 

(інформація про можливі компанії- сателіти, відзиви ошуканих споживачів); 

• Соціальні мережі (фотокартки, місця відпочинку та перебування, зв’язки)  

• Сайти оголошень 

(продовжують займатися неправомірною діяльністю); 

 



Невідкладні дії адвоката: 

1. Подання заяви про злочин (з характеризуючими даними та 
поясненням заявника); 

2. Змінити місце проведення досудового розслідування (при 
можливості); 

3. Отримання витягу з ЄРДР; 

4. Отримання постанови/довідки щодо статусу; 

5. Подача цивільного позову; 

6. Ініціювання проведення слідчих дій (допитів посадових осіб, 
працівників за участі представника потерпілого); 

7.  Клопотання слідчому про встановлення майна, рахунків, інформації 
щодо кількості працюючих, а також щодо забезпечення позову тощо;  

 



Тимчасовий доступ до речей і документів 

Стаття 159 КПК України  

 

• Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні 
стороні кримінального провадження особою, у володінні якої 
знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з 
ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).  



Вимоги до клопотання про тимчасовий 
доступ: 

стаття  160 КПК України:    

• 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, правова кваліфікація;  

• 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 

• 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у 
володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 

• 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному 
провадженні; 

• 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і 
документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які 
передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання 
клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану 
законом таємницю; 

• 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне 
питання порушується стороною кримінального провадження. 

 



 Особливості подачі клопотання : 

• Право на розгляд клопотання без участі особи, в якої знаходяться 
речі (ч. 2 ст.163 КПК України);  

• Прохальна частина клопотання повинна бути сформульована 
чітко з конкретикою про отримання копій документів; 

• В додатки надавати: витяг з ЄРДР; довіку/постанову про визнання 
потерпілим, цивільним позивачем; інформацію, яка підтверджує 
наявність речей в конкретного суб'єкта; докази неможливості 
отримання такої інформації іншим шляхом (таємниця, відмова у 
надані відповіді на адвокатський запит, характеризуючі дані про 
суб'єкта тощо). 



Речі та документи доступ до яких може 
бути наданий: 

• Інформація операторів мобільного зв'язку щодо місця дислокації 
абонента, з'єднань (підтверджувати власність номеру та дозвіл 
власника на розкриття такої інформації); 

• Інформація та її підтвердження щодо рухомого майна; 

• Інформація та її підтвердження щодо нерухомого майна; 

• Інформація щодо банківських рахунків; 

• Інформація щодо руху грошових коштів; 

• Доступ до предметів укладених договорів; 

• Доступ до банківської  ячейки; 

 

 



 

ПРАКТИКА 



1. ПОТЕРПІЛИЙ НЕ Є СТОРОНОЮ 
ПРОВАДЖЕННЯ  





ПОТЕРПІЛИЙ 
є стороною кримінального провадження. 
 

п.19 ст.1 КПК України - сторони кримінального 
провадження - з боку обвинувачення: слідчий, 
керівник органу досудового розслідування, 
прокурор, а також потерпілий, його представник та 
законний представник у випадках, установлених 
цим Кодексом. 

 



ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ: 
ПОДАТИ ТАКЕ Ж САМЕ КЛОПОТАННЯ ЩЕ РАЗ 

 



СЛІДЧИЙ ЗВЕРТАВСЯ 





ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ: 
 

• Подати повторне клопотання до суду; 

• Звернутися до слідчого з заявою про ознайомлення з 
матеріалами справи та отримання завірених копій документів; 

 

 

Оскаржити бездіяльність слідчого  

(з урахуванням наявності відмови в задоволені судом клопотання 
про тимчасовий доступ) 



 

 

Отримання інформації  

в оператора зв'язку  
 



•   

 



 

 

 

Отримання інформації про 
рахунки 



про наявні  рахунки  



 

Доступ до інформацій про рух грошових 
коштів по рахунках 



 тимчасовий доступ до рахунку 





 

 

Виконання ухвали суду про доступ до 
інформації про рух грошових коштів по 

рахунку 



Виконання ухвали 



 

 

Доступ до інформації про зареєстровані 
транспортні засоби 

 





 

 

 

Доступ та вилучення банківської ячейки 



  



 
 

Отримавши інформацію про активи та обставини 
вчинення злочину можна підіймати питання про 

повідомлення особі про підозру та/або 
забезпечення позову шляхом накладення арешту на 

грошові кошти або майно. 
 

Однак, це вже інша історія! 
  



 

 

Дякую за увагу! 
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