Таблиця 22

СТОРОНА ЗАХИСТУ
(ПРАРАГРАФ 3 ГЛАВИ 3)

Підозрюваний (ч. 1 ст. 42) – особа, якій у порядку,
передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу,
повідомлено про підозру, або особа, яка затримана за
підозрою у вчиненні кримінального правопорушення.

Обвинувачений (підсудний) (ч. 2 ст. 42) – особа,
обвинувальний акт щодо якої переданий до суду у
порядку, передбаченому статтями 291 КПК

Виправданий (ч. 1 ст. 43) –
обвинувачений, виправдувальний
вирок суду щодо якого набрав
законної сили.
Засуджений (ч. 2 ст. 43) –
обвинувачений,
обвинувальний
вирок суду щодо якого набрав
законної сили.

Законний представник підозрюваного, обвинуваченого (ст. 44) – особа, яка залучається до
участі в процесуальній дії разом із підозрюваним, обвинуваченим, якщо останні є неповнолітніми
або особами, визнаними у встановленому законом порядку недієздатними чи обмежено
дієздатними.
Як законні представники можуть бути залучені батьки (усиновлювачі), а у разі їх відсутності –
опікуни, піклувальники особи, інші повнолітні близькі родичі чи члени сім’ї, а також
представники органів опіки і піклування, установ і організацій, під опікою чи піклуванням яких
перебуває неповнолітній, недієздатний чи обмежено дієздатний.

Особа, стосовно якої розглядається питання про
видачу в іноземну державу (екстрадицію)
(ст. 3, 581)

Захисник (ст. 45) – адвокат, який здійснює
захист підозрюваного, обвинуваченого, а
також особи, щодо якої вирішується питання
про застосування примусових заходів
медичного або виховного характеру, а також
особи, стосовно якої передбачається розгляд
питання про видачу іноземній державі
(екстрадицію).
Обов’язкова участь захисника (ст. 52):
- у кримінальному провадженні щодо особливо
тяжких злочинів. (участь захисника забезпечується з
моменту набуття особою статусу підозрюваного).
- у кримінальному провадженні:
1. щодо
осіб,
які
підозрюються
або
обвинувачуються
у
вчиненні
кримінального
правопорушення у віці до 18 років
2. щодо осіб, стосовно яких передбачається
застосування примусових заходів виховного характеру
3. щодо осіб, які внаслідок психічних чи фізичних
вад (німі, глухі, сліпі тощо) не здатні повною мірою
реалізувати свої права
4. щодо осіб, які не володіють мовою, якою
ведеться кримінальне провадження
5. щодо осіб, стосовно яких передбачається
застосування
примусових
заходів
медичного
характеру або вирішується питання про їх
застосування
6. щодо реабілітації померлої особи

