Роль органів прокуратури України у
формуванні даних про злочинність в
державі.
Проблемні питання реалізації
положень Стамбульської конвенції при
обліку відомостей щодо насильства
стосовно жінок та домашнього
насильства в державі.

ЄДИНИЙ РЕЄСТР
ДОСУДОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

ведеться Генеральною прокуратурою України
з 20.11.2012 на виконання пункту 22 Перехідних
положень Кримінального кодексу України

Нормативні документи, якими врегульовано
питання ведення Єдиного реєстру досудових
розслідувань та надання інформації з нього

Кримінальний процесуальний кодекс України
(пункт 22 Перехідних Положень)
Положення про порядок ведення Єдиного реєстру
досудових розслідувань (наказ Генерального прокурора
України від 17.08.2012 № 69)
Закон України «Про захист персональних даних»
від 01.06.2010 №2297-VI

реєстрації
кримінальних
правопорушень
(проваджень) та
обліку прийнятих під
час досудового
розслідування
рішень, осіб, які їх
учинили, та
результатів судового
провадження

аналізу стану та
структури
кримінальних
правопорушень,
вчинених у державі

оперативного
контролю за
додержанням законів
під час проведення
досудового
розслідування

інформаційноаналітичного
забезпечення
правоохоронних
органів

Кримінальне
правопорушення

Рух кримінального
провадження

Структура
відомостей
Єдиного реєстру
досудових
розслідувань

Слідчий, керівник органу
досудового розслідування,
прокурор

Сторони кримінального
провадження:

Потерпілий від кримінального
правопорушення

Підозрюваний,
обвинувачений

Наслідки досудового
розслідування

Результати судового
розгляду

Забезпечує роботу працівників 4 відомств:
прокуратура, МВС, СБУ, Державна фіскальна
служба

Область дії системи – всі адміністративнотериторіальні одиниці

Організаційна структура користувачів
включає понад 2 тисячі підрозділів

Понад 28 тисяч користувачів

Режим роботи 24 години 7 днів на тиждень

Забезпечує реєстрацію всіх досудових
розслідувань в режимі on-line

Суб’єкти та межі доступу
до Єдиного реєстру досудових розслідувань
Генеральна прокуратура України

у повному обсязі

Прокурори та керівники прокуратур
обласного рівня

у межах кримінальних
правопорушень, щодо яких
слідчими прокуратури та слідчими
піднаглядних їм органів
здійснюється досудове
розслідування

Слідчі та керівники органів досудового
розслідування

у межах кримінальних
правопорушень, щодо яких
здійснюється досудове
розслідування та контроль за
додержанням вимог КПК

Уповноважені особи органів прокуратури,
органів досудового розслідування, які
виконують функції з інформаційноаналітичного забезпечення
правоохоронних органів та ведення
спеціальних обліків

у межах наданих адміністратором
прав доступу з метою ведення
спеціальних обліків, проведення
аналізу результатів
правоохоронної діяльності

Особливості
Єдиного реєстру досудових
розслідувань
 невід’ємна складова кримінального процесу, що законодавчо поєднана
з початком досудового розслідування
 єдина міжвідомча інформаційна база, у якій накопичуються відомості
про кримінальні правопорушення та осіб, що їх вчинили, усіх органів
досудового розслідування
 можливість інтеграції з інформаційними системами органів внутрішніх
справ та суду
 цілісність обліку від моменту реєстрації зави і повідомлення про
кримінальні правопорушення до набрання чинності судовим рішенням

Особливості
Єдиного реєстру досудових
розслідувань (продовження)
 можливість здійснення оперативного контролю за термінами
реєстрації заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення,
строками досудового розслідування, застосування запобіжних
заходів тощо керівником органу досудового розслідування,
процесуальним прокурором, керівником прокуратури;
 можливість автоматичного формування єдиної звітності про
кримінальні правопорушення, осіб, які їх вчинили, рух
кримінальних
проваджень
для
усіх
органів
досудового
розслідування;
 можливість автоматичного формування інформаційно-аналітичних
матеріалів;
 можливість автоматичного
параметрами

пошуку

відомостей

за

заданими

Особливості обліку в Реєстрі відомостей
про кримінальні правопорушення,
пов’язані з насильством в сім’ї

Законодавством України не
передбачено окремого
складу злочину, пов’язаного
з насильством в сім’ї

Ці діяння кваліфікуються та
обліковуються за статтями
Кримінального Кодексу
України, зокрема
- умисне вбивство(115 КК),
- умисне тяжке тілесне
ушкодження (ст.121 КК),
- умисне середньої тяжкості
тілесне ушкодження(ст.122),
- умисне легке тілесне
ушкодження(ст. 125 КК),
- побої і мордування(ст. 126 КК),
- погроза вбивством(ст.129 КК)

У Єдиному реєстрі досудових
розслідувань передбачено
спеціальні реквізити, за
допомогою яких можна
виокремити інформацію про
злочини, пов’язані з
насильством в сім’ї, осіб, що їх
вчинили, та потерпілих (жертв
насильства в сім’ї)

Особливості обліку в Реєстрі відомостей
про кримінальні правопорушення,
пов’язані з насильством в сім’ї

Особливості обліку в Реєстрі відомостей
про кримінальні правопорушення,
пов’язані з насильством в сім’ї

Особливості обліку в Реєстрі відомостей
про кримінальні правопорушення,
пов’язані з насильством в сім’ї

Особливості обліку в Реєстрі відомостей
про кримінальні правопорушення,
пов’язані з насильством в сім’ї

Особливості обліку в Реєстрі відомостей
про потерпілих - жертв насильства в сім’ї

Особливості обліку в Реєстрі відомостей
про потерпілих - жертв насильства в сім’ї

Нормативні
акти,
якими
врегульовано
правові
аспекти
насильства в
сім’ї

• Кримінальний Кодекс
України
• Сімейний Кодекс України
• Закон України «Про
попередження насильства
в сім’ї» від 15.11.2001
№2789-ІІІ

Насильство в
сім’ї

Члени сім’ї

Жертва
насильства в
сім’ї

• це будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного
спрямування одного члена сім’ї, по відношенню до іншого члена сім’ї, якщо ці дії
порушують конституційні права і свободи члена сім’ї як людини та громадянина і
наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров’ю

• особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом та мають взаємні
права та обов’язки, тобто перебувають у шлюбі;
• проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою;
• їхні діти;
• особи, які перебувають під опікою чи піклуванням;
• є родичами прямої або непрямої лінії споріднення за умови спільного проживання

• член сім’ї, який постраждав від фізичного, сексуального, психологічного чи
економічного насильства з боку іншого члена сім’ї

Дані про кримінальне правопорушення,
які містяться в Єдиному реєстрі досудових розслідування
•

час і дата надходження заяви про вчинення кримінального правопорушення

•

прізвище, ім’я, по батькові потерпілого (заявника)

•

час і дата вчинення злочину

•

місце вчинення злочину (область, місто (село, селище), громадське місце

•

фабула (короткий опис об’єкту, обставин, наслідків злочину)

•

вид насильства (фізичного, сексуального, психологічного, економічного характеру),

•
•

взаємовідносини між кривдником і жертвою (батьки, діти, опікуни, усиновителі,
піклувальники, інші особи, які схильні до вчинення насильства в сім’ї);

• знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення (нанесення тілесних
ушкоджень, знущання, удушення, утоплення, завдання вогнепального поранення);
•

результати досудового розслідування;

•

відомості про набрання чинності судовим рішенням у провадженні;

•

відомості про осіб, які здійснюють досудове розслідування у провадженні, а також
прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у ньому.

Дані про осіб, що вчинили кримінальне правопорушення чи підозрюються у
його вчиненні, які містяться в Єдиному реєстрі досудових розслідування
•

прізвище, ім’я, по батькові правопорушника;

•

реєстраційний номер картки платника податків;

•
•
•

дата та місце народження, адресу реєстрації правопорушника;
країна громадянства та підстава перебування на території держави (біженець,
нелегальний мігрант, особа без громадянства);
дата початку досудового розслідування щодо особи;

•

вжиті заходи забезпечення кримінального провадження, у тому числі запобіжні заходи;

•

дата складання та вручення повідомлення про підозру;

•

кваліфікація злочину;

•

вік;

•

освіта;

•

рід занять, службове становище;

•
•

•

мотиви злочину;
стан, у якому скоєно злочин (у стані алкогольного наркотичного, токсичного,
психотропного сп’яніння; алкоголіком, токсикоманом, наркоманом)
інформація про судимість особи;
інформація про перебування особи на оперативному, спеціальному обліку, обліку в
наркологічному, психоневрологічному диспансерах
результат досудового розслідування щодо особи;

•

відомості про набрання чинності судовим рішенням у провадженні стосовно особи.

•
•

Дані про потерпілих від злочину осіб,
які містяться в Єдиному реєстрі досудових розслідувань
•

кількість, у т. ч., що загинули

•

країна громадянства та підстава перебування на території держави

•

рід занять, службове становище; інвалідність

•

вік

Контроль та нагляд за забезпеченням достовірності даних Єдиного
реєстру досудових розслідувань

Прокурори, керівники
органів досудового
розслідування усіх рівнів
• несуть відповідальність по
відомствах за забезпечення
своєчасного, повного та
достовірного внесення
інформації до Реєстру

Прокурори, які здійснюють
нагляд за додержанням
законів під час проведення
досудового розслідування у
формі процесуального
керівництва,
•перед внесенням до Реєстру
відповідно до ч. 3 ст. 283 КПК
України даних про результати
досудового розслідування
особисто перевіряють
правильність та повноту
відомостей про кримінальне
правопорушення, осіб, які їх
учинили, та руху кримінальних
проваджень

Прокурори, які наділені
повноваженнями контролю
та нагляду за обліковою
дисципліною
• забезпечують систематичний
моніторинг даних інформаційної
системи
• проводять перевірки повноти,
правильності та своєчасності
внесення відомостей до Реєстру

За об’єктивність, внесених до Реєстру даних відповідає Реєстратор
(слідчий прокуратури, органу досудового розслідування)

з клопотанням про звільнення від
кримінальної відповідальності

групою осіб
у стані алкогольного
сп'яніння
неповнолітніми або за їх
участю
Усього

у т.ч. за ч. 1 п.п. 1, 2, 4, 6 ст. 284 КПК
України

Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

……
….
…..
……
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…
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….
….
….
…..
…..
….
…..
…..

з клопотанням про застосування
примусових заходів медичного
характеру
з клопотанням про застосування
примусових заходів виховного
характеру
особами, які раніше
вчиняли кримінальні
правопорушення

з обвинувальним актом

18

у зв'язку з виконанням
процесуальних дій в межах
міжнародного співробітництва

повязаних з
насильством в сімї

коли місцезнаходження
підозрюваного невідомо

…

у зв'язку з захворюванням
підозрюваного

…….

Кримінальні правопорушення, у яких особам
вручено повідомлення про підозру

Усього кримінальних
1
правопорушень

Обліковано кримінальних правопорушень у
звітному періоді

А

рядок

Кримінальні
Кримінальні
правопорушення у
правопорушення,
провадженнях, досудове Кримінальні правопорушення, за якими провадження направлені до
у яких
розслідування, у яких
суду
провадження
зупинено відповідно до ст.
закрито
280 КПК України
вчинені

Кримінальні правопорушення, у яких на кінець звітного
періоду рішення не прийнято (про закінчення або
зупинення)

Єдиний звіт про кримінальні правопорушення

Розділ 1. Загальні відомості про кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень та результати їх досудового розслідування

Єдиний звіт про кримінальні правопорушення
Розділ 7. Відомості про осіб, які потерпіли від кримінальних правопорушень

умисних тяжких тілесних ушкоджень

6

у т.ч.

що спричинило смерть
потерпілого

7

розбоїв

8

грабежів

9

шахрайств

10

крадіжок

11

торгівлі людьми або інших незаконних
угод щодо передачі людини

12

ст.149 ч.2,3 КК

13

…..
….
….
….
…..
…..
…..

ДТП

14

…..

з них

…..

5

…..

згвалтувань (та замахів)

…..

4

…..

3

8

…..

2

дітей
осіб жіночої
малолітніх
статі
неповнолітніх
(до 14 років)

…..

двох або більше осіб

1

загинуло

пов'язаних з насильством у сім'ї

15

…..

у тому числі від: (з ряд 1)

з них

1

з графи 1

…..

умисних убивств (та замахів)

Б

з них

…..

з них від тяжких та особливо тяжких злочинів

Потерпіло від
злочинів

…..

А
Усього осіб, які потерпіли від кримінальних
правопорушень

рядок

Таблиця 7.1.

9

10

11

Оприлюднення
Єдиної звітності про кримінальні правопорушення

http://www.gp.gov.ua

Інформація

Статистична інформація

Про зареєстровані кримінальні
правопорушення та результати їх
розслідування

щомісячно на веб-сайтах Генеральної прокуратури України та прокуратур обласного рівня (упродовж 5
днів з моменту підписання керівником установи)

