ЧОМУ ЗМІНИ ДО КПК 5610
ШКІДЛИВІ І ЇХ ПОТРІБНО ВЕТУВАТИ?
Еспертна спільнота попереджала, що більшість новацій законопроекту жодним чином не стосуються заочного кримінального
провадження і тим паче не допоможуть засудити Януковича та інших втікачів, як про це заявляє генеральний прокурор.
Натомість вони загрожують кожному громадянину України – відроджуючи елементи репресивної радянської карної машини.
Генпрокурор заявляє, що всі небезпечні положення усунені до моменту прийнятя. Але це лише часткова правда.

Вилучено із законопроекту

Вручення повісток
через з офіційні
друковані видання

12

12

18

18

Збільшення строків
тримання під вартою
з 12 до 18 місяців

Збільшення строків
досудового розслідування
з 12 до 18 місяців

6

Дія дозволу суду на
затримання осіб не
6 місяців, а довічно

Відтермінування
часу початку
роботи ДБР

Натомість, ухвалений закон залишає загрози для кожного українця,
які порушують конституційні права громадян та європейські стандарти слідства
ЧОМУ ВОНИ НЕБЕЗПЕЧНІ
І М О Ж У Т Ь С Т О С У В АТ И С Ь П Р О С Т И Х У К РА Ї Н Ц І В

НЕБЕЗПЕЧНІ ЗМІНИ

Виключення часу
ознайомлення з
матеріалами
провадження із
загального строку
досудового
розслідування

Нові правила обрахунку
строків розслідування
при об’єднанні
і виділенні проваджень

!

!

Укладення угод про
визнання винуватості в
усіх категоріях справ
про особливо тяжкі
злочини, у тому числі у
тих, де є потерпілі

!

В перехідних
положеннях Закону
немає правил
застосування змін до
триваючих наразі
кримінальних
проваджень

?

Органи розслідування зможуть штучно затягувати час для надання матеріалів слідства
для ознайомлення на місяці чи роки. Увесь цей невизначений час особа перебуватиме в
статусі підозрюваного, до неї можуть застосовуватися заходи забезпечення провадження
(арешт майна, відсторонення від посади, обмеження спеціального права), а також
запобіжні заходи, не пов’язані з триманням під вартою (домашній арешт, носіння
електронного браслету, заборона виїзду за межі місця проживання, вилучення
закордонного паспорту тощо).

Прокурор може безліч разів об’єднувати чи роз’єднувати провадження лише з однієї
метою – тримати особу у статусі підозрюваного довший час, а також застосовувати до
неї заходи забезпечення провадження і запобіжні заходи.

Органи розслідування отримають можливість з метою підвищення показників розкриття
злочинів, залякуючи пожиттєвим ув’язненням, вимагати у підозрюваних зізнання. Для
швидшого скерування такого провадження до суду є ризик тиску на потерпілих та
нехтуванням їхніми правами на відшкодування збитків, щоб отримати від них дозвіл на
укладання угоди. А можливість укладення угод у всіх без винятку провадженнях про
особливо тяжкі злочини дозволить підозрюваним у вчиненні терористичних актів
отримати можливість для пом‘якшення своєї відповідальності.

Невизначені правила ознайомлення з матеріалами провадження, розрахунку строку
розслідування і укладення угод про визнання винуватості до кримінальних проваджень,
які розпочалися до ухвалення Закону і триватимуть після набрання ним чинності. У стані
подібної юридичної невизначеності перебуватимуть сотні тисяч підозрюваних,
обвинувачених і потерпілих.

Президент України має ветувати ухвалений закон, як такий що загрожує українцям і не
досягає головної мети – «посадити януковичів». Експерти РПР готові працювати
спільно з владою над швидким створенням дієвого механізму заочного провадження
Ця публікація видана за підтримки Європейського Союзу
в рамках реалізації проекту "Посилення коаліції РПР", який
впроваджується Центром демократії та верховенства
права, а також Уряду Швеції. Зміст цієї публікації є
виключною відповідальністю Центру демократії та
верховенства права і в жодному разі не відображає
погляди Європейського Союзу чи Уряду Швеції.
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