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правових норм. В свою чергу, слідчий разом із прокурором допомагають неповнолітньому обвинуваченому усвідомити 
ризики використання в подальшому протиправної поведінки, яка посягає на охоронювані кримінальним законом суспі-
льні відносини.  
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КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС ІНШОЇ ОСОБИ, ПРАВА ЧИ ЗАКОННІ ІНТЕРЕСИ 
ЯКОЇ ОБМЕЖУЮТЬСЯ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

Стрімкий розвиток кримінальних процесуальних відносин, зокрема, які складаються на стадії досудового розсліду-
вання кримінального провадження, зумовив появу такого нового учасника (суб’єкта) кримінального провадження як 
інша особа, права чи законні інтереси якої, обмежуються під час досудового розслідування. Кримінальна процесуальна 
характеристика будь-якого учасника кримінального провадження передбачає визначення поняття такого учасника кри-
мінального провадження, підстав його участі, його процесуальний статус, (права та обов’язки), час під час якого особа 
перебуває у відповідному стані та юридична відповідальність у разі порушення обов’язку. 

Чинний Кримінальний процесуальний кодекс України дає наступне визначення іншої особи, права чи законні інте-
реси якої обмежуються під час досудового розслідування – це особа, стосовно якої (в тому числі щодо її майна) здійс-
нюються процесуальні дії, визначені Кодексом. Виходячи із положень п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, де вказаний чіткий 
перелік сторін кримінального провадження, норма, яка б визнавала учасником іншу особу, права чи законні інтереси 
якої обмежуються під час досудового розслідування – відсутня. Тобто, виникає питання щодо доцільності введення та-
кого учасника, як інша особа, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.  

Відповідно до норм КПК України, інша особа, права чи інтереси якої обмежуються під час досудового розсліду-
вання, має 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 корот-
кі строки, ніж ті, що передбачені КПК України та мають право оскаржити прокурору вищого рівня недотримання розу-
мних строків слідчим, прокурором під час досудового розслідування.  

Аналіз вище зазначених норм дає підстави зробити наступні висновки: й досі є не зрозумілим на якому етапі досу-
дового розслідування з’являється новий суб’єкт оскарження, коли вона може заявляти клопотання та які наслідки буде 
нести в собі подальше прийняття рішення суддею щодо задоволення скарги недотримання розумних строків. З одного 
боку, ці зміни вносились з метою захисту прав суб’єктів господарювання, щодо яких безпідставно проводились обшуки 
без повідомлення про підозру, що унеможливлювало подальший захист їх прав та законних інтересів, з іншого боку, 
КПК України не передбачив правовий статус іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудо-
вого розслідування, що фактично говорить про відсутність як його юридичних обов’язків та юридичної відповідальності 
у разі їх порушення. Представники практики вбачають у таких змінах позитивні сторони, вбачаючи під такими особами 
таких осіб як статисти, осіб у яких проводиться обшук та осіб, яким не повідомили про підозру, проте щодо яких здійс-
нюється досудове розслідування.  

На нашу думку, доцільним було б визначити правовий статус іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежу-
ються під час досудового розслідування на законодавчому рівні більш деталізовано, що значною мірою полегшило ро-
боту як органів досудового розслідування, так і сторони захисту, які представляє інтереси такої особи.  
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ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ МАЛОЛІТНІХ ТА НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ  
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ 

Процесуальний порядок допиту малолітніх та неповнолітніх осіб регламентовано низкою положень Кримінального 
процесуального кодексу України. Одночасно, відповідно до рекомендацій Керівних принципів Комітету Ради Європи 
щодо правосуддя, дружнього до дітей, прийнятих Комітетом міністрів Ради Європи 17 листопада 2010 року, «наскільки 
це доцільно і можливо, кімнати опитування та очікування повинні бути організовані з дружнім до дітей оточенням; опи-
тування та збір заяв дітей повинні, наскільки це можливо, проводитись кваліфікованими фахівцями; всі зусилля мають 
бути направлені на те, щоб діти надавали свідчення у найбільш сприятливому оточенні та за найсприятливіших умов». 


