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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України»
(щодо окремих питань досудового розслідування)

Чинний Кримінальний процесуальний кодекс України
Редакція з урахуванням запропонованих змін
СТАТТЯ 214. Початок досудового розслідування.
1. Слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.
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СТАТТЯ 214. Початок досудового розслідування
1. Реєстрація заяви та повідомлення про кримінальне правопорушення:
1) слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування;
2) інший працівник правоохоронного органу, який одержав повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний невідкладно, але не пізніше 24 годин з моменту одержання повідомлення або виявлення, повідомити відповідні відомості слідчому, прокурору для їх внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань;
3) внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості повинні відповідати суті та змісту заяви та повідомленню про кримінальне правопорушення;
4) слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.
…
СТАТТЯ 219. Строки досудового розслідування
1. Досудове розслідування повинно бути закінчено:
1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
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СТАТТЯ 219. Строки досудового розслідування
1. Досудове розслідування повинно бути закінчено:
1) при вчиненні кримінального проступку впродовж одного місяця з моменту реєстрації заяви, повідомлення про кримінальний проступок в Єдиному реєстрі досудових розслідувань;
2) при вчиненні злочину впродовж двох місяців з моменту реєстрації заяви повідомлення про злочин в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
…
4. Правила, викладені в частині першій цієї статті, не поширюються на справи, в яких не встановлено особу, що вчинила кримінальне правопорушення. Перебіг строку досудового розслідування в таких справах починається з дня встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.


СТАТТЯ 276. Випадки повідомлення про підозру
1. Повідомлення про підозру обов’язково здійснюється в порядку, передбаченому статтею 278 цього Кодексу, у випадках:
…
3) наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.
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СТАТТЯ 276. Випадки повідомлення про підозру
1. Повідомлення про підозру обов’язково здійснюється в порядку, передбаченому статтею 278 цього Кодексу, у випадках:
…
3) наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення;
4) зазначення в заяві, повідомленні про кримінальне правопорушення конкретної особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за наявності інших даних, що підтверджують викладені у заяві факти.
…
СТАТТЯ 284. Закриття кримінального провадження  та провадження щодо юридичної особи.
1. Кримінальне провадження закривається в разі, якщо:
…
6) існує вирок по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили, або постановлена ухвала суду про закриття кримінального провадження по тому самому обвинуваченню;
…

СТАТТЯ 284. Закриття кримінального провадження  та провадження щодо юридичної особи.
1. Кримінальне провадження закривається в разі, якщо:
…
6) існує вирок по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили, або постановлена ухвала суду про закриття кримінального провадження по тому самому обвинуваченню або існує не скасована постанова слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження, прийнята відповідно до частини третьої цієї статті;
…
10) встановлені достатні підстави вважати, що дія або бездіяльність, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, через малозначність не становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі;
11) встановлені обставини, що виключають злочинність діяння, передбачені статтею 17 та розділом VIII Кримінального кодексу України. 
…
СТАТТЯ 302. Клопотання прокурора про розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні
1. Встановивши під час досудового розслідування, що підозрюваний беззаперечно визнав свою винуватість, не оспорює встановлені досудовим розслідуванням обставини і згоден з розглядом обвинувального акта за його відсутності, а потерпілий не заперечує проти такого розгляду, прокурор має право надіслати до суду обвинувальний акт, в якому зазначає клопотання про його розгляд у спрощеному порядку без проведення судового розгляду в судовому засіданні.
…
СТАТТЯ 302. Клопотання прокурора про розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні
1. Встановивши під час досудового розслідування, що підозрюваний беззаперечно визнав свою винуватість, не оспорює встановлені досудовим розслідуванням обставини, а потерпілий не заперечує проти такого розгляду, прокурор має право надіслати до суду обвинувальний акт, в якому зазначає клопотання про його розгляд у спрощеному порядку без проведення судового розгляду в судовому засіданні.
…



Народний депутат України  						         Луценко І.С.




