
Семінарське заняття №7 

Дисципліна: Кримінальний процес. 

Тема: Особливі порядки кримінального провадження  

План 

1. Поняття, сутність та види особливих порядків кримінального провадження.  
2. Кримінальне провадження на підставі угод. 
3.  Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. 
4.  Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб.  
5. Загальні правила кримінального провадження щодо неповнолітніх.  
6. Особливості застосування примусових заходів виховного характеру до  

неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності.  
7. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів  

медичного характеру. 
8. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю 

9. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв,  
консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що  
перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України,  
якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні. 

 

Ключові терміни та поняття до теми: 
Особливі порядки кримінального провадження; кримінальне провадження на  підставі угод; 

кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення;  провадження щодо окремої категорії 

осіб; провадження щодо неповнолітніх; кримінальне провадження щодо застосування примусових 

заходів виховного характеру; кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів  
медичного характеру; кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну 

таємницю; кримінальне провадження на території  дипломатичних представництв, консульських 

установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України 

під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту,  
розташованого в Україні. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Які види угод Вам відомі, порядок їх ініціювання та умови укладання? 

2. Який зміст угоди про примирення? 

3. Визначте зміст угоди про визнання винуватості. 

4. Охарактеризуйте загальний порядок судового провадження на підставі угоди. 

5. Що таке вирок на підставі угоди та які наслідки його невиконання?  

6. Окресліть особливості проведення процесуальних дій та застосування 

заходів примусу щодо неповнолітніх підозрюваних, обвинувачених.  

7. Визначте особливості досудового та судового кримінального провадження щодо застосування 

примусових заходів медичного характеру та щодо обмежено 

осудних осіб. 

8. У чому полягає сутність продовження, зміни або припинення застосування 

примусових заходів медичного характеру? 

 

Теми рефератів, доповідей: 

1.Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю. 

2. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ 

України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під 

прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого 

в Україні. 

 

 


