СУДОВА ПРОМОВА
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у кримінальному провадженні про обвинувачення
________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові обвинуваченого)
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою ст. 358,
частиною четвертою ст. 358 КК України
ВАША ЧЕСТЬ!

Судовий розгляд закінчено і через декілька хвилин суд видалиться до нарадчої
кімнати для прийняття доленосного рішення відносно мого підзахисного
_________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові підсудного).
Перебуваючи у нарадчій кімнаті, з урахуванням безпосереднього дослідження
обставин кримінального провадження та внутрішнього переконання, Ви маєте прийняти
відповідне рішення і я, як представник захисту, вважаю, що дане рішення буде законним,
обґрунтованим і справедливим.
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Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, мій підзахисний
_________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові підсудного)
обвинувачується у тому, що (суть обвинувачення) у січні 2017 року підробив позитивну
характеристику відносно себе з місця робити та пред’явив дану характеристику до органів
поліції, надавши її слідчому ____________ відділення поліції для подальшого
використання у кримінальному провадженні.
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Органами досудового розслідування дії підсудного __________________
кваліфіковані за частиною першою ст. 358, частиною четвертою ст. 358 КК України, як
підроблення офіційного документа та використання завідомо підробленого документа.
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Вислухавши позицію сторони обвинувачення стосовно кваліфікації діяння
_______________ за частиною першою ст. 358, частиною четвертою ст. 358 КК України та
оцінивши докази, подані стороною обвинувачення, доходжу висновку, що в діях мого
підзахисного було помилково визнано наявність складу злочину, передбаченого ст. 358
КК України.
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При цьому позиція мого підзахисного про визнання вини у повному обсязі не може
бути підставою для його засудження, оскільки це суперечить вимогам ст. 358 КК України
та ст.ст. 84‒86 КПК України.
У діях мого підзахисного _______________________ (прізвище, ім’я, по батькові
підсудного) відсутній склад об’єктивної сторони даного кримінального правопорушення,
оскільки предметом даного злочину можуть бути посвідчення або інший офіційний
документ.
Під офіційним документом у цій статті слід розуміти документи, що містять
зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує
певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового
характеру, чи може бути використана як документи ‒ докази у правозастосовній
діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними)

особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян,
юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також
окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право
у зв’язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати
певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм і містять
передбачені законом реквізити.
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Документ – це належним чином оформлений матеріальний носій будь-якої
інформації, призначений для посвідчення юридично значимих фактів і подій.
Ці документи повинні надавати права або звільняти від обов’язків.
Склад цього злочину відсутній, якщо йдеться про неофіційні документи.
Предметом розглядуваного злочину не є документи, які хоч і мають певне юридичне
значення, але не надають конкретних прав або не звільняють від обов’язків.
Так, підроблена характеристика не може розглядатися як предмет злочину за ст. 358
КК України.
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Отже, в діях мого підзахисного _________________________ відсутній склад
об’єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою
ст. 358 КК України, як підроблення офіційного документа, а, як наслідок, і відсутність
складу злочину, передбаченого частиною четвертою ст. 358 КК України, як використання
завідомо підробленого документа.

