Як отримати статус
потерпілого
у кримінальному
провадженні?

Якщо Ви вважаєте себе або свого родича, близьку чи знайому людину жертвою торгівлі людьми,
ви можете звернутись до Національної поліції для
розслідування цього злочину. Розслідування мають
здійснювати:
• слідчі Департаменту боротьби зі злочинами,
пов’язаними з торгівлею людьми Національної
поліції (м. Київ); або
• слідчі Управління (відділу) боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Головного
управління Національної поліції у відповідній
області.
В результаті розслідування ті, хто вчинили злочин,
мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Після визнання обвинувачених винними,
потерпілий від торгівлі людьми зможе отримати відшкодування заподіяної шкоди, вимагати звільнення
від кримінальної відповідальності за злочини, вчинені під примусом.
Для того, щоб отримати статус потерпілого
у кримінальному провадженні необхідно:

1. Скласти заяву про кримінальне правопорушення
а. Приклад заяви Ви можете завантажити за адресою: khpg.org/files/docs/1574170198.docx

б. На сайті Національної поліції (www.npu.gov.ua)
у правому верхньому куті розміщена карта
поліції в областях. На Інтернет-сторінці кожного обласного управління поліції в розділі «Про
поліцію» — «Структура» можна знайти назву
підрозділу, відповідального за боротьбу зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми.

в. Після оформлення «шапки» заяви необхідно
в тексті викласти всі обставини, за яких Ви (чи
інша особа) стали жертвою торгівлі людьми.
Детально вкажіть про обставини Вашого виїзду з України, вербування, використання щодо



Вас (за наявності) обману, шахрайства, шантажу,
погроз або насильства. Опишіть, хто та в який
спосіб примушував Вас вчиняти незаконні дії.

2. Подати заяву до поліції
а. Складену Вами заяву необхідно подати до відповідного підрозділу поліції. Для цього роздрукуйте або власноруч напишіть заяву, поставте
дату та підпис.
б. Якщо Ви маєте намір подати заяву самостійно,
то Вам необхідно це зробити через чергового
у відділі поліції, який зобов’язаний прийняти заяву, видати талон-повідомлення про прийняття
та реєстрацію заяви.
в. Якщо Ви вирішили подати заяву поштою, то
зробіть це рекомендованим відправленням
(з повідомленням про вручення та описом вкладення). Не забудьте зберегти другий примірник
опису вкладення, чек про відправлення листа,
а після надходження на Вашу адресу повідомлення про вручення, також і його.

3. Отримати підтвердження початку розслідування
а. Слідчий повинен не пізніше ніж через 24 години внести викладені Вами відомості до Єдиного
реєстру досудових розслідувань та розпочати
розслідування. Це означає, що в разі подачі заяви, наприклад, 1 листопада о 11:00, до 2 листопада 11:00 слідчий зобов’язаний внести відомості
до Реєстру.
б. Ви повинні переконатись, що слідчий виконав
вимоги закону. Для цього зверніться із заявою
до слідчого про видачу Вам витягу з Реєстру досудових розслідувань. Приклад заяви Ви можете
завантажити за адресою:

khpg.org/files/docs/1574170630.docx



4. Оскаржити бездіяльність поліції
а. Часто поліція не вносить відомості до Єдиного
реєстру досудових розслідувань та не розпочинає розслідування злочину. У такому випадку
потрібно подати скаргу до слідчого судді в тому
районі, де знаходиться управління поліції. На Інтернет-сайті судової влади (court.gov.ua/sudova-vlada/
sudy) Ви можете знайти відповідний місцевий
суд.
б. Складіть власну скаргу відповідно до зразку. Приклад скарги Ви можете завантажити за
адресою: khpg.org/files/docs/1574170918.docx
в. Скаргу необхідно подати не пізніше 10 днів
з моменту, коли слідчий мав внести відомості
до Реєстру. Наприклад, Ви подали заяву 1 листопада 2019 року. 2 листопада 2019 року слідчий
мав внести відомості до Реєстру. Таким чином,
Ви маєте подати скаргу до 12 листопада 2019 року включно.
г. Скарга подається безпосередньо до місцевого
суду. Один примірник скарги подається до суду,
а на іншому працівник канцелярії суду ставить
відмітку про прийняття (печатку, дату та підпис).
Другий примірник скарги зберігайте — це підтвердження Вашого звернення зі скаргою. Також
ви можете направити Вашу скаргу поштою.
д. За Вашою скаргою суд має постановити ухвалу, якою зобов’яже слідчого внесті відомості до
Реєстру та розпочати розслідування.

5. Отримати статус потерпілого
а. Сама жертва торгівлі людьми має подати заяву.
Приклад заяви Ви можете завантажити за адресою: khpg.org/files/docs/1574171248.docx
б. В заяві необхідно вказати номер кримінального
провадження, який Ви дізнались від слідчого.



в. Якщо сам потерпілий не може подати такої за-

г.

яви, це може зробити близький родич. В заяві
необхідно детально зазначити, чому сам потерпілий не може цього зробити (наприклад, через
стан здоров’я, відсутність можливості відправляти листи з Росії тощо).
В результаті слідчий направить на Вашу адресу
повідомлення про визнання Вас потерпілим.



Начальнику Департаменту
боротьби зі злочинами,
пов’язаними з торгівлею людьми
Національної поліції України
Крищенку А. Є.
вул. Академіка Богомольця, 10,
м. Київ, 01601
Іванової Наталії Петрівни
вул. Фролівська, 3/34,
м. Київ, 04070
тел.: (044) 425-99-24

Заява
про кримінальне правопорушення
Мій син, Іванов Іван Іванович, 01.03.1990 р. н. у листопаді 2015 року побачив оголошення у метро із
пропозицією роботи кур’єром. Мій син подзвонив
за оголошенням та зустрівся із невідомою особою.
Згодом син погодився поїхати на роботу кур’єром
до Російської Федерації. Однак по приїзду на місце
виявилось, що робота буде полягати у розповсюдженні наркотичних речовин. Як пізніше мені стало
відомо, мій син намагався відмовитись від роботи,
коли дізнався з чим вона пов’язана. Однак роботодавець погрожував вбити його та сім’ю. Мій син сприймав ці погрози як реальні та був змушений погодитись працювати проти своєї волі. На початку грудня
2015 року мій син написав у соціальній мережі своїй
дівчині, що він хоче повернутись в Україну. Він був
дуже засмученим і переляканим. Казав, що не може
сказати чим займається, бо від цього залежить його
безпека та безпека його близьких. Мій син поводився так, нібито він був наляканий.
5 грудня 2015 року мого сина затримали співробітники поліції Російської Федерації за підозрою у розповсюдженні наркотичних засобів. Про це мені стало відомо коли мені подзвонив слідчий із Росії. Мій
син ніколи б добровільно не став займатись такою



діяльністю і я гадаю, що його примушували працювати у Російській Федерації.
Я вважаю, що мій син став жертвою схеми злочинної
організації, що займається торгівлею людьми, і здійснює свою діяльність як на території України, так і на
території Російської Федерації.
У зв’язку з вищевикладеним, керуючись статтями 55,
214 КПК, —
ПРОШУ:
1. Внести відомості до Єдиного реєстру досудових
розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 149
Кримінального кодексу України, та розпочати розслідування.
2. Надіслати мені витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Додатки:
1. Копія паспорта Іванова Івана Івановича.
2. Копія вироку суду РФ (якщо є).

(дата)

(підпис)



Начальнику Департаменту
боротьби зі злочинами,
пов’язаними з торгівлею людьми
Національної поліції України
Крищенку А.Є.
вул. Академіка Богомольця, 10,
м. Київ, 01601
Іванової Наталії Петрівни
вул. Фролівська, 3/34,
м. Київ, 04070
тел.: (044) 425-99-24

Заява
про надання витягу з ЄРДР
1 листопада 2019 року я подала заяву про вчинення щодо мого сина, Іванова Івана Івановича,
01.03.1990 р. н., кримінального правопорушення,
пов’язаного із торгівлею людьми. Враховуючи, що
відповідно до статті 214 КПК слідчий невідкладно,
але не пізніше 24 годин після подання заяви про вчинене кримінальне правопорушення зобов’язаний
внести відповідні відомості до Єдиного реєстру
досудових розслідувань, розпочати розслідування
та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру
досудових розслідувань, —
ПРОШУ:
надати мені витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

(дата)



(підпис)

Слідчому судді Печерського
районного суду м. Києва
вул. Хрещатик, 42-А,
м. Київ, 01601
Іванової Наталії Петрівни
вул. Фролівська, 3/34,
м. Київ, 04070
тел.: (044) 425-99-24

Скарга (в порядку статті 303 КПК)
1 листопада 2019 року я подала заяву про кримінальне правопорушення до Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми,
Національної поліції України (далі — Департамент).
На підтвердження мого звернення мені було видано
талон-повідомлення (додаток 1).
3 листопада 2019 року я знов звернулась до Департаменту, щоб отримати витяг з Єдиного реєстру
досудових розслідувань (додаток 3). Однак виявилось, що до цього часу відомості про кримінальне
правопорушення не внесені до Єдиного реєстру
досудових розслідувань, а розслідування не розпочато. Така бездіяльність Департаменту суперечить
вимогам Кримінального процесуального кодексу
України (далі — КПК) оскільки:
По-перше, відповідно до частин 1 та 4 статті 214
КПК слідчий невідкладно, але не пізніше 24 годин
після подання заяви, повідомлення про вчинене
кримінальне правопорушення зобов’язаний внести
відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових
розслідувань та розпочати розслідування. Відмова
у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення
про кримінальне правопорушення не допускається.
По-друге, відповідно до пункту 1.4 Положення про
порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генерального
прокурора України від 17 серпня 2012 року № 69,
цей строк обчислюється наступним чином:



• заява чи повідомлення про кримінальне правопорушення вважаються поданими з моменту
попередження особи про кримінальну відповідальність (за винятком випадків, коли таке попередження неможливо зробити з об’єктивних
причин: надходження заяви, повідомлення поштою, іншим засобом зв’язку, непритомний стан
заявника, відрядження тощо);
• у випадку надходження заяви, повідомлення поштою, іншим засобом зв’язку, строк обчислюється
з моменту надходження заяви слідчому, прокурору.
Згідно з частиною 1 статті 303 КПК на досудовому
провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність
слідчого, яка полягає у невнесенні відомостей про
кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру
досудових розслідувань після отримання заяви чи
повідомлення про кримінальне правопорушення.
Відповідно до частини 1 статті 304 КПК для подання скарги на бездіяльність слідчого встановлений
10-денний строк з моменту, коли відповідна дія
мала бути вчинена. Тому, на підставі вищенаведеного, керуючись статтями 303, 304 КПК, —
ПРОШУ:
зобов’язати уповноважену особу (слідчого) Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Національної поліції України внести
відомості про кримінальне правопорушення до
Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.
Додатки:
1. Копія талону-повідомлення або копія документів
про вручення заяви адресату (поштове повідомлення, опис вкладення).
2. Копія заяви про видачу витягу з ЄРДР від 03.11.2019 р.

(дата)
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(підпис)

Начальнику Департаменту
боротьби зі злочинами,
пов’язаними з торгівлею людьми
Національної поліції України
Крищенку А. Є.
вул. Академіка Богомольця, 10,
м. Київ, 01601
Іванова Івана Івановича
вул. Фролівська, 3/34,
м. Київ, 04070
тел.: (044) 425-99-24

Заява
про залучення в якості потерпілого
1 листопада 2019 року моя мати, Іванова Наталя Петрівна, подала заяву про вчинення щодо мене кримінального правопорушення, пов’язаного із торгівлею
людьми. Відомості про кримінальне правопорушення
були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 2 листопада 2019 року за № 45326250000000123.
Враховуючи, що кримінальним правопорушенням
мені завдано моральної, фізичної та майнової шкоди,
керуючись статтею 55 КПК, —
ПРОШУ:
залучити мне, Іванова Івана Івановича, 01.03.1990 р. н.,
до криминального провадження, внесеного до ЄРДР
за № 45326250000000123 як потерпілого.

(дата)

(підпис)
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Із будь-яких питань щодо допомоги жертвам торгівлі людьми Ви або Ваші родичі можуть звернутись до
найближчої держадміністрації, Центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді або Харківської правозахисної групи.

khpg.org

+380 50 405-30-15

fb.com/khpgorg

twitter.com/khpg

Видання цієї брошури було профінансовано грантом від Бюро
з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом
наркотиків та правоохоронних питань (INL) Державного департаменту США. Думки, результати та висновки, викладені в цій
брошурі є авторськими і не обов’язково відображають позицію
Державного департаменту США.
This brochure was funded by a grant from the Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) United States
Department of State. The opinions, findings and conclusions stated
herein are those of the authors and do not necessarily reflect those
of the United States Department of State.
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