Слідчому судді ______________ районного суду
___________________________області

IL
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U
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Заявник: Прізвище, ім’я, по батькові
________________________________
(індекс, адреса місця проживання,
засоби зв’язку: номер телефону)

По кримінальному провадженню № 000/000/000
СКАРГА

на постанову слідчого ВП ГУ НП у ______________ області про закриття кримінального
провадження № 000/000/000 від _______ року

A

____________ року __________ відділом поліції ГУ НП в ___________ області було
зареєстровано повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення за зверненням
____________, яка просила вжити заходів до її чоловіка, котрий ____________ року за адресою:
_____________ наніс мені, П.І.Б., тілесні ушкодження.

.U

Про обставини побиття я розповіла при допиті в якості потерпілої _____________ року.
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Згідно з висновком експерта № _________ від _______ року ___________ мають місце
тілесні ушкодження у вигляді множинних гематом, саден верхніх і нижніх кінцівок, забій шийного
відділу хребта, які могли утворитись від дії тупих твердих предметів.

IL

Крім того, свідок П.І.Б. підтвердила факт вчинення насильства ____________ року по
відношенню до П.І.Б., яка перебувала біля будинку №____ по вул.________, що П.І.Б. потерпілої
плакала, була одягнута в халат і жалілась, що чоловік вигнав її з квартири, просила викликати
поліцію.
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Але слідчий, здійснивши досудове розслідування, дійшов висновку про відсутність складу
злочину, передбаченого частиною першою ст. 125 КК України, та ____________ року прийняв
постанову про закриття кримінального провадження.
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Наведені мною докази у сукупності та взаємозв’язку дають достатні підстави вважати, що
було вчинено злочин, передбачений ст. 125 КК України, про який повідомляла потерпіла, а за
відсутні підстави для закриття провадження з мотивів, наведених в оскаржуваній постанові.
Відповідно до п. 3 частини першої ст. 303 КПК України на досудовому провадженні
можуть бути оскаржені рішення слідчого про закриття кримінального провадження.
Закриття кримінального провадження ‒ це закінчення досудового розслідування, яке
відбувається в силу наявності обставин, що виключають кримінальне провадження або за
наявності підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності. Подальше
розслідування, після закриття кримінального провадження, є неможливим до того часу, коли
постанова про закриття кримінального провадження не буде скасована в установленому КПК
порядку.

