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методика, значення та тактика участі адвоката в процесуальних 
діях на стадії досудового розслідування. .................................................... 342

7.6.  Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії, види 
та підстави їх проведення............................................................................. 353

7.7.  Клопотання адвоката на досудовому розслідуванні. Оскарження 
рішень, дій чи бездіяльності слідчого та прокурора на стадії до-
судового розслідування. Оскарження ухвал слідчого судді під час 
досудового розслідування ............................................................................ 361

7.8.  Поняття доказів, належність та допустимість при визнанні відомо-
стей доказами. Визнання доказів недопустимими. Обставини, що 
підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Обов’язок 
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7.9.  Відводи. Обставини, що виключають участь слідчого судді, судді 
або присяжного в кримінальному провадженні. Підстави для 
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щодо порядку скасування і зміни запобіжного заходу. Порядок 
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подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді про застосу-
вання запобіжного заходу ........................................................................... 392

7.12.  Загальні положення закінчення досудового розслідування. 
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них проваджень ........................................................................................... 412
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дика складання адвокатом апеляційної скарги на судове рішення. 
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провадження. Участь адвоката в суді апеляційної інстанції .......................433
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