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Пояснення до програми № 1:
Земельна прокуратура та прокуратура першої інстанції
IPR-№ 221 – Кримінальне переслідування та виконання вироку
1. Виконавець
Земельна прокуратура, прокуратура першої інстанції у м. Франкфурт-на-Майні та Головна
прокуратура у м. Франкфурт-на-Майні.
2. Нормативно-правова база або інша основа
Завдання та повноваження земельної прокуратури та прокуратури першої інстанції у сфері
опрацювання провадження досудового розслідування, кримінального провадження та
виконання вироку (особливо §§ 152 і далі Кримінального процесуального кодексу, §§ 226 і
далі Кримінального процесуального кодексу, §§ 141 і далі Закону про судочинство та §§ 449 і
далі Кримінального процесуального кодексу, §§ 1 Положення про виконання покарання, §§
141 і далі Закону про судочинство), у сфері Порядку відшкодування грошових збитків
(особливо у сфері Закону про зброю, Положення про продукти харчування, а також
Положення про збори, §§ 89 і далі Закону про адміністративні правопорушення, §§ 141 і далі
Закону про судочинство), а також у сфері інших завдань. Завдання та повноваження
Головної прокуратури у рамках наявних правових засобів (особливо §§ 333 і далі
Кримінального процесуального кодексу, §§ 78 Закону про адміністративні правопорушення),
дослідчого впровадження (особливо §§ 121 і далі Кримінального процесуального кодексу),
оброблення скарг щодо припинення процесу та впровадження примусового виконання
обов’язків (§§ 172 і далі Кримінального процесуального кодексу), інших скарг (особливо § 21
Положення про виконання покарань, § 23 Вступного закону до Закону про судочинство, §§ 1 і
далі Положення Гессену про помилування), а також у рамках справ про охорону державної
безпеки, якщо Федеральна прокуратура передає справи до Головною прокуратури землі, у
рамках слідчих дій (серед іншого справи з відмивання грошей), справ щодо видачі та
передачі злочинців та інших процедур допомоги виконанню прав (наприклад, перевірка
законності запитів про видачу злочинці, рішень щодо надання юридичної допомоги), а також
у сфері опрацювання інших процесів.
3. Опис програми та діяльності
3.1. Опис програми
Програма охоплює діяльність земельної прокуратури та прокуратури першої інстанції, яка
має здійснюватися у межах провадження розслідування до закінчення процедури
розслідування, у межах кримінального судочинства після надходження справи на розгляд
суду, у межах виконання вироку про позбавлення волі, заходів з позбавлення волі, грошових
штрафів, адміністративних і примусових стягань, а також примусового арешту (без справ про
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помилування) та у межах справ з порушення суспільного порядку, а також іншу діяльність
земельної прокуратури у земельних судах. Програма охоплює, крім того, послуги Головної
прокуратури землі, які вона має виконувати у межах оброблення скарг до Верховного суду
землі про припинення провадження, ревізій, правових скарг та провадження позовів про
примусове виконання обов’язків, інших скарг і експертиз щодо обґрунтованості утримання
обвинувачуваного під вартою, та діяльність прокуратури, яка здійснюється у межах
оброблення справ про державну безпеку, якщо ці справи були передані Федеральною
прокуратурою на розгляд Головної прокуратури землі. До цього належать також обробка
інших розслідувань (серед іншого справ з відмивання грошей), справ щодо видачі та
передачі злочинців та інших процедур допомоги виконанню прав (наприклад, перевірка
законності запитів про видачу злочинці, рішень щодо надання юридичної допомоги), а також
діяльність у межах опрацювання інших процесів
3.2 Діяльність, пов’язана з програмою
До програми належать наступні послуги:
- опрацювання слідчих процесів проти повнолітніх,
- опрацювання слідчих процесів проти неповнолітніх,
- опрацювання слідчих процесів проти невстановлених осіб,
- надання експертиз,
- бухгалтерська оцінка господарських карних справ,
- спільна діяльність по карним справам,
- виконання рішення суду,
- організація та контроль суспільно корисної праці,
- виконання вироків – прокуратура першої інстанції,
- відшкодування адміністративних витрат з фінансування одиниці з власним бухгалтерським
обліком «Виконання заходів»,
- опрацювання справ з порушення суспільного порядку,
- правова допомога,
- опрацювання справ з помилування,
- звіти загальної судової допомоги,
- скарги, прокуратура першої інстанції,
- опрацювання ревізій та правових скарг,
- опрацювання справ щодо обґрунтованості утримання обвинувачуваного під вартою,
- опрацювання справ щодо припинення судового розгляду,
- опрацювання справ щодо скарг на вирок про помилування та на виконання вироку,
- опрацювання скарг засуджених до довічного позбавлення волі,
- опрацювання інших скарг,
- опрацювання справ про державну безпеку,
- опрацювання справ про грошовий штраф,
- опрацювання справ про відмивання грошей,
- опрацювання справ про видачу злочинця,
- опрацювання інших питань з правової допомоги,
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- опрацювання справ за § 145 Закону про судочинство,
- опрацювання адміністративних справ про державних службовців,
- опрацювання справ про професійну діяльність,
- опрацювання справ щодо відшкодування збитків/ регресу.

4. Зв’язок з політичними цілями
Гарантувати забезпечення ефективного правового захисту, а також ефективного юридичного
та судового адміністрування на високому рівні якості, а також забезпечити ефективне
кримінальне провадження та правову безпеку.
5.Отримувач (Реципієнт)
Ландтаґ (парламент землі) Гессену (як представника громадян землі).
6. Кількісні та якісні показники
Одиниця План
2015
6.1 Числовий вимір / кількість

План
2014

Кількість
виконаних кількість
365000
375000
розслідувань без справ
проти невстановлених осіб
6.2 Показники успішності (результативність послуг)

2013

352138

2012

376924

2011

383991

6.2.1 Умова: Ефективне виконання завдань земельної прокуратури та прокуратури першої
інстанції
Ефективність проведення відсотки
100,00
100,00
103,56
107,11
107,66
слідчих
дій
проти
повнолітніх
без
справ
проти невстановлених осіб
Ефективність проведення відсотки
100,00
100,00
103,10
104,33
104,18
слідчих
дій
проти
повнолітніх
без
справ
проти невстановлених осіб
6.3 Фінансові показники (ефективність послуг)
6.3.1 Не порушувати встановлений рівень покриття витрат
Рівень покриття витрат
відсотки
100,00
100,00
98,31
108,47
97,47
При ефективному проведенні слідчих дій >100% за звітний період було розслідувано більш
справ, ніж надійшло нових, тобто на початок звітного періоду була скорочена кількість
відкритих справ.
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7. Структура витрат
Програма охоплює всі витрати на персонал та матеріальні витрати, які нараховуються у
межах розрахування вартості послуг. До програми не належать процедурні витрати осіб,
залучених до розглядання справи.
Розбивка за видами витрат (євро)
Плановий
Плановий
Фактичний
показник
показник
Показник
2015 (євро)
2014 (євро)
2013 (євро)
86 598 700
760 200 900
78 478 292

Розбивка за видами витрат
Витрати на персонал
Матеріальні витрати

24 765 400

23 911 800

23 896 345

Витрати загалом

11 364 100

100 112 700

102 374 637

242 600

404 300

737 194

Операційний результат

-111 121 500

- 99 798 400

-101 637 443

Нейтральні витрати

-

Доходи

Нейтральні доходи
Бюджетне фінансування

-

-

521 000 -

-

11 121 500

Результат

521 000 -

99 708 400

99 909 658
- 1 727 785
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