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Анотація

Монографическое исследование посвящено комплексному изучению
теоретических и прикладных вопросов, возникающих в связи с реализацией
частных интересов в сфере уголовного судопроизводства. В работе
рассмотрены особенности правовой природы и реализации частных
интересов в уголовном судопроизводстве, специфику влияния частных
интересов на криминальные процессуальные правоотношения и нормативную
регламентацию уголовной процессуальной деятельности. Проанализированы
имеющиеся на сегодняшний день проблемы практико-прикладного
характера, связанные с реализацией этой частных интересов как при
осуществлении уголовного производства по общей процедуре, так и в
дифференцированных формах уголовного судопроизводства, процессуальная
специфика которых обусловлена повышенной значимости именно частного
интереса в соответствующих правоотношениях. Даны предложения по
совершенствованию ряда институтов действующего уголовного
процессуального законодательства Украины.
Издание адресовано научным работникам, аспирантам, студентам
юридических учебных заведений, юристам практикам.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА........................................................................................................6
РОЗДІЛ 1. ЮРИДИЧНА ПРИРОДА КАТЕГОРІЇ «ІНТЕРЕС»
У СФЕРІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН ........9
1.1. Категорія «інтерес» у кримінальному процесуальному праві...................9
1.1.1. Поняття категорії «інтерес»..............................................................10
1.1.2. Сутнісні ознаки категорії «інтерес».................................................20
1.1.3. Функції категорії «інтерес»...............................................................24
1.2. Класифікація інтересів у сфері кримінального судочинства...................35
1.3. Конфлікт інтересів у кримінальних процесуальних
правовідносинах...........................................................................................56
1.3.1. Загальна характеристика конфлікту інтересів.................................56
1.3.2. Класифікація конфліктів інтересів...................................................61
1.3.3. Управління конфліктом інтересів.....................................................68
1.3.4. Функції конфлікту інтересів..............................................................73
1.4. Баланс інтересів як основа кримінальної процесуальної
форми та чинник її диференціації..............................................................75
РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИВАТНОГО ІНТЕРЕСУ
В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ .........................................................94
2.1. Приватний інтерес як категорія кримінального
процесуального законодавства....................................................................94
2.2. Місце приватного інтересу в кримінальних процесуальних
правовідносинах та механізм його забезпечення . .................................114
2.2.1. Форми прояву приватного інтересу
в кримінальному судочинстві.........................................................114
2.2.2. Критерії обмеження сфери приватного інтересу
в кримінальному процесуальному праві........................................122
2.2.3. Механізм забезпечення реалізації приватного інтересу
в кримінальному процесі................................................................132
3

2.3. Засади диспозитивності та публічності як нормативне
відображення місця приватного інтересу
в кримінальному судочинстві...................................................................142
РОЗДІЛ 3. ПИТАННЯ НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ТА ПРАКТИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИВАТНОГО ІНТЕРЕСУ
В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
ПУБЛІЧНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ ..............................................................167
3.1. Форми реалізації приватного інтересу на стадії
досудового розслідування.........................................................................167
3.2. Окремі питання забезпечення приватного інтересу
в провадженні у суді першої інстанції.....................................................181
3.2.1. Значення позиції потерпілого й обвинуваченого
у прийнятті рішення про закриття провадження
зі звільненням особи від кримінальної відповідальності............182
3.2.2. Цивільний позов у кримінальному провадженні
як судова форма захисту приватного інтересу..............................197
3.3. Реалізація права на оскарження судового рішення
як форма захисту приватного інтересу.....................................................219
РОЗДІЛ 4. ПРОВАДЖЕННЯ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ
ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИВАТНОГО ІНТЕРЕСУ
У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ........................................................233
4.1. Становлення та правова природа приватного
обвинувачення у кримінальному процесі................................................233
4.1.1. Поява та розвиток інституту приватного обвинувачення............234
4.1.2. Правова природа інституту приватного обвинувачення..............253
4.2. Особливості нормативного забезпечення та практики
реалізації приватного інтересу в кримінальному провадженні
у формі приватного обвинувачення..........................................................269
4.2.1. Початок провадження......................................................................270
4.2.2. Досудове розслідування та судовий розгляд.................................290
4.2.3. Завершення провадження................................................................315
4

РОЗДІЛ 5. УГОДИ ЯК ПРИВАТНОПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ.................................333
5.1. Становлення та сучасний світовий досвід застосування
інституту кримінальних процесуальних угод.........................................333
5.1.1. Інститут кримінальних процесуальних угод:
історичний огляд..............................................................................333
5.1.2. Сучасний світовий досвід застосування
інституту кримінальних процесуальних угод...............................338
5.2. Єдність правової природи інституту угод у приватній
та публічній підсистемах права України..................................................353
5.3. Проблеми нормативного забезпечення та практики реалізації
приватного інтересу через інститут кримінальних
процесуальних угод....................................................................................366
5.3.1. Загальні питання.....................................................................................366
5.3.2. Угода про примирення............................................................................382
5.3.3. Угода про визнання винуватості............................................................400
ДОДАТКИ……………………………………………………………………..426
Додаток А....................................................................................................426
Додаток Б....................................................................................................427
Додаток В....................................................................................................437

