Таблиця 4

ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ (СТ. 223)
Підстави для проведення слідчої (розшукової) дії - наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість
досягнення її мети.
Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення слідчої (розшукової) дії
осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені.
Особам, які беруть участь у слідчій дії, роз’яснюються їх права і обов’язки, передбачені КПК, а також відповідальність,
встановлена законом, про що вручається відповідна пам'ятка.
Здійснення слідчих (розшукових) дій у нічний час (з 22 до 6 години) не допускається, за винятком невідкладних
випадків, коли затримка в їх проведенні може призвести до втрати слідів кримінального правопорушення чи втечі
підозрюваного.
Слідчий, прокурор зобов’язаний запросити не менше двох
незаінтересованих осіб (понятих) для пред’явлення особи, трупа чи
речі для впізнання, огляду трупа, огляду трупа, пов’язаного з
ексгумацією, слідчого експерименту, освідування особи.

Виняток:
випадки
застосування
безперервного
відеозапису
ходу
проведення
відповідної
слідчої
(розшукової) дії.

Поняті можуть бути запрошені для участі у інших процесуальних
діях, якщо слідчий, прокурор, вважатимуть це за доцільне.

Обшук або огляд житла чи іншого
володіння особи, обшук особи
здійснюється з обов’язковою участю
понятих не залежно від застосування
технічних
засобів
фіксування
відповідної слідчої дії.

Понятими не можуть бути: потерпілий, родичі
підозрюваного,
обвинуваченого
і
потерпілого,
працівники правоохоронних органів, а також особи,
зацікавлені в результатах кримінального провадження.

У разі отримання під час проведення слідчої (розшукової) дії доказів, які можуть вказувати на невинуватість особи у
вчиненні кримінального правопорушення, слідчий, прокурор зобов'язаний провести відповідну слідчу (розшукову) дію в
повному обсязі, долучити складені процесуальні документи до матеріалів досудового розслідування та надати їх суду у
випадку звернення з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного чи виховного
характеру або клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Слідчі (розшукові) дії не можуть проводитися після закінчення
строків досудового розслідування,
Будь-які слідчі (розшукові) або негласні слідчі (розшукові) дії,
проведені з порушенням цього правила, є недійсними, а встановлені
внаслідок них докази – недопустимими.

Виняток:
проведення вказаних дій за
дорученням суду у випадках,
передбачених ч. 3 ст. 333
КПК України.

