ІНШІ УЧАСНИКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
(ПАРАГРАФ 5 ГЛАВИ 3)
Заявник (ст. 60) – фізична
або юридична особа, яка
звернулася з заявою або
повідомленням
про
кримінальне правопорушення
до органу державної влади,
уповноваженого на початок
досудового розслідування, і
не є потерпілим.

Законний
представник
цивільного
позивача
(ст. 64) якщо цивільним
позивачем є неповнолітня
особа або особа, визнана в
установленому
законом
порядку недієздатною чи
обмежено дієздатною

Експерт (ст. 69) – особа, яка володіє
науковими, технічними або іншими
спеціальними знаннями, має право
відповідно до Закону України “Про
судову експертизу” на проведення
експертизи і якій доручено провести
дослідження об’єктів, явищ і процесів,
що містять відомості про обставини
вчинення
кримінального
правопорушення, та дати висновок з
питань, які виникають під час
кримінального
провадження
і
стосуються сфери її знань.

Цивільний
позивач
(ст. 61) – фізична особа, якій
кримінальним
правопорушенням або іншим
суспільно
небезпечним
діянням завдано майнової
та/або моральної шкоди, а
також юридична особа, якій
кримінальним
правопорушенням або іншим
суспільно
небезпечним
діянням завдано майнової
шкоди, та яка в порядку,
встановленому цим Кодексом,
пред‘явила цивільний позов.

Цивільний
відповідач
(ст. 62) – фізична або
юридична особа, яка в силу
закону
несе
цивільну
відповідальність за шкоду,
завдану злочинними діями
(бездіяльністю)
підозрюваного,
обвинуваченого
або
неосудної
особи,
яка
вчинила
суспільно
небезпечне діяння, та до якої
пред'явлено цивільний позов
у порядку, встановленому
цим Кодексом.

Представники (ст. 63) – особа, яка у кримінальному
провадженні має право бути захисником; керівник чи інша
особа,
уповноважена
законом
або
установчими
документами, працівник юридичної особи за довіреністю у випадку, якщо цивільним позивачем, цивільним
відповідачем є юридична особа.
Спеціаліст (ст. 71) – особа, яка володіє спеціальними
знаннями та навичками застосування технічних або інших
засобів і може надавати консультації під час досудового
розслідування і судового розгляду з питань, що
потребують відповідних спеціальних знань і навичок.
Понятий (п. 25 ст. 3) – учасник кримінального провадження,
якого залучають до проведення процесуальних дій під час
досудового розслідування.
Не можуть бути понятими: потерпілий, родичі підозрюваного,
обвинуваченого і потерпілого, працівники правоохоронних
органів, а також особи, заінтересовані в результатах
кримінального провадження (ст. 223)

Свідок (ст. 65) –
фізична
особа,
якій
відомі або можуть бути
відомі обставини, що
підлягають доказуванню
під час кримінального
провадження,
і
викликана для надання
показань.

Таблиця 23

Перекладач
(сурдоперекладач)
(ст. 68) – особа, яка
залучається
у
кримінальному
провадженні сторонами
кримінального
провадження чи судом
при
необхідності
перекладу
пояснень,
показань
або
документів

Судовий розпорядник (ст. 74) – особа, яка
забезпечує належний стан зали судового засідання
і запрошує до неї учасників кримінального
провадження; оголошує про вхід суду до зали
судового засідання і вихід суду із неї; стежить за
дотриманням порядку особами, присутніми у залі
судового засідання; приймає від учасників
кримінального провадження та передає документи
і матеріали суду під час судового засідання;
виконує
розпорядження
головуючого
про
приведення до присяги свідка, експерта; виконує
інші розпорядження головуючого, пов’язані із
забезпеченням умов, необхідних для здійснення
судового провадження

Секретар судового засідання (ст. 73) – особа,
яка здійснює судові виклики і повідомлення;
перевіряє наявність та з’ясовує причини
відсутності осіб, яких було викликано до суду, і
доповідає про це головуючому; забезпечує
контроль за повним фіксуванням судового
засідання технічними засобами; веде журнал
судового засідання; та інше.

