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ПОТЕРПІЛИЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 
НА ПІДСТАВІ УГОДИ ПРО ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ

Судова практика участі потерпілих у кримінальних провадженнях на під-
ставі угод, яке було введено у КПК України Законом України «Про внесення 
змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення 
механізмів забезпечення завдань кримінального провадження» від 16 березня 
2017 року, показала деякі недоліки нормативної регламентації інституту угод у 
кримінальному провадженні у цій частині.

Зазначені положення КПК не дають відповіді на питання, на що саме по-
терпілий дає згоду: на факт укладення угоди про визнання винуватості, чи то 
він погоджується з формулюванням підозри чи обвинувачення та його право-
вою кваліфікацією, узгодженим покаранням, а також на питання, які правові 
наслідки заяви потерпілого у судовому засіданні, що він не згоден з угодою 
про визнання винуватості; адже зміни до ч. 4 та ч. 7 КПК щодо встановлення 
та врахування у судовому засіданні волевиявлення потерпілого не внесені [1,  
c. 41]. Зазначимо, що у судовій практиці є приклад, коли суд відмовив у затвер-
дженні угоди, виходячи з наступного. Відповідно до умов угоди, які визнані 
сторонами, сторони погодились на призначення ОСОБА_3, що обвинувачу-
ється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК 
України, покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років. На підставі 
ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування призначеного покарання 
з випробуванням строком на 3 роки. Згідно зі ст. 76 КК України покласти на 
засудженого ОСОБА_3 зобов’язання: періодично з’являтися для реєстрації до 
уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган 
з питань пробації про зміну місця проживання або роботи; виконувати захо-
ди, передбачені пробаційною програмою. Також в угоді вказані наслідки укла-
дання та затвердження угоди. Прокурор у судовому засіданні вважав можли-
вим затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та  
обвинуваченим. Обвинувачений також просив затвердити угоду про визнання 
винуватості. Потерпілий та його представник не дали своєї згоди на затвер-
дження угоди, зазначивши, що про укладення зазначеної угоди між проку-
рором та обвинуваченим їх ніхто не повідомляв і їм про це нічого не відомо.  
Як встановлено у судовому засіданні, 27 червня поточного року відбулося  
ознайомлення учасників провадження з матеріалами досудового розслідуван-
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ня, того ж дня було складено обвинувальний акт і укладено угоду про визнан-
ня винуватості. Потерпілий ОСОБА_1 зазначив, що його не було ознайомлено 
з укладеною угодою, а також не повідомлено про її укладення. Зазначені об-
ставини дають підстави суду для висновку про порушення прав та законних 
інтересів потерпілого при укладенні угоди про визнання винуватості [2].

На жаль, КПК України прямо не передбачає обов’язок прокурора ознайо-
мити потерпілого, його представника, законного представника з угодою, хоча 
такий обов’язок існує, виходячи з того, що згода потерпілого є обов’язковою 
умовою укладення угоди, як і її затвердження. Адже в аспекті угоди про ви-
знання винуватості та прав й інтересів потерпілого проблема полягає й у тому, 
що зміст угоди про визнання винуватості аж ніяк не захищає інтереси потерпі-
лих, зокрема щодо відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопору-
шенням. Відповідно, при затвердженні угоди судом не будуть досліджуватися 
питання доведеності розміру шкоди, яка підлягає відшкодуванню потерпіло-
му, проте це питання має бути вирішено у вироку. Як натепер вирішити цю 
проблему, КПК відповіді не надає. Пропонувалося внести у КПК зміни, якими 
передбачити вводити елементи змісту угоди про примирення в угоду про ви-
знання винуватості, зокрема, у частині розміру шкоди, завданої кримінальним 
правопорушенням, строку її відшкодування чи переліку дій, не пов’язаних з 
відшкодуванням шкоди, які підозрюваний чи обвинувачений зобов’язані вчи-
нити на користь потерпілого, строку їх вчинення, і тоді, відповідно, визнавати 
ініціатором скасування угоди про визнання винуватості також потерпілого, 
про що вносити зміни до ст. 476 КПК [1, c. 41]. Саме тому потерпілий, його за-
конний представник, представник обов’язково мають бути ознайомлені з про-
єктом угоди про визнання винуватості і письмово висловити своє ставлення 
щодо можливості її укладення.  

Крім того, є проблема оскарження потерпілим вироку на підставі угоди. 
Адже ст. 394 КПК України не передбачає права потерпілого оскаржити вирок 
на підставі угоди про визнання винуватості. Разом з тим існує практика оскар-
ження таких вироків «іншими особами» [3–7], до яких можна віднести і потер-
пілого. Зокрема, як зазначено у постанові ККС ВС, який розглянув касаційну 
скаргу потерпілого ОСОБА_1 на ухвалу Апеляційного суду Харківської області 
від 12 червня 2018 року про відмову у відкритті апеляційного провадження на 
вирок Київського районного суду м. Полтави від 30 листопада 2017 року щодо 
ОСОБА_2, за змістом ч. 4 ст. 469 КПК укладення угоди про визнання винува-
тості між прокурором та обвинуваченим не допускається, якщо не досягнуто 
згоди на укладення такої угоди з усіма потерпілими. Як убачається з матеріалів 
провадження, у своїй апеляційній скарзі потерпілий ОСОБА_1 вказував на те, 
що ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 28 березня 2017 року 
його було визнано потерпілим у кримінальному провадженні і своєї письмо-
вої згоди на укладення угоди про визнання винуватості між прокурором та 
обвинуваченим ОСОБА_2 від 27 листопада 2017 року він не надавав. Крім того, 
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зауважував, що районний суд затвердив цю угоду та постановив указаний ви-
рок у його відсутності, не перевіривши належним чином, чи було дотримано 
прокурором при укладенні угоди вимог ч. 4 ст. 469 КПК. Акцентував увагу 
апеляційного суду на тому, що умови цієї угоди порушують його права та за-
конні інтереси, а тому вирок місцевого суду постановлений з істотними пору-
шеннями вимог кримінального процесуального закону та підлягає скасуван-
ню. При вирішенні питання про відкриття апеляційного провадження суддя 
апеляційного суду на ці доводи потерпілого уваги не звернув та не зважив на 
те, що суть доводів потерпілого, викладених у апеляційній скарзі, стосується 
не змісту вироку місцевого суду, а визначеної кримінальним процесуальним 
законом процедури прийняття такого рішення, яку, на думку потерпілого, 
було проведено цим судом з істотним порушенням вимог КПК. За таких об-
ставин при прийнятті рішення суддя апеляційного суду повинен був керува-
тися не положеннями ч. 4 ст. 394 та ч. 4 ст. 399 КПК, а виходити із загальних 
засад кримінального провадження, закріплених у ст. 7 КПК, у тому числі таких,  
як верховенство права, законність та забезпечення права на оскарження проце-
суальних рішень, дій чи бездіяльності (ст.ст. 8, 9, 24 КПК). Зважаючи на викла-
дене, колегія суддів дійшла висновку, що оскаржувана ухвала судді апеляцій-
ного суду про відмову у відкритті апеляційного провадження постановлена без 
урахування положень ст.ст. 7, 8, 9, 24 КПК та суперечить вимогам ст. 370 КПК, 
що перешкодило цьому суду ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення 
і є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону [8].

Таким чином, КПК України потребує внесення змін та доповнень у части-
ні уточнення ролі потерпілого у кримінальному провадженні на підставі уго-
ди про визнання винуватості задля повного нормативного забезпечення його 
прав та законних інтересів. 

Список використаних джерел:

1. Гловюк І. Укладення угод про визнання винуватості: окремі питання у 
контексті оновлення законодавства. Теорія та практика протидії злочинності 
у сучасних умовах: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції 
(10 листопада 2017 року) / упоряд. О. Авраменко, С. Гнатюк, І. Красницький. 
Львів: ЛьвДУВС. С. 40–42. 

2. Ухвала Татарбунарського районного суду Одеської області від 04.09.2018, 
справа № 513/631/18. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/76222517 (дата звер-
нення: 04.11.2019).

3. Постанова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 
13.09.2018, справа № 461/4858/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/76566468 
(дата звернення: 04.11.2019).

4. Постанова Верховного Суду України від 03.03.2016, справа № 5-347кс15. 
URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56939749 (дата звернення: 04.11.2019).



53

Протидія злочинності: теорія та практика 

5. Постанова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 
10.05.2018, справа № 461/3797/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/74021985 
(дата звернення: 04.11.2019).

6. Постанова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 
18.12.2018, справа № 397/369/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/78750744 
(дата звернення: 04.11.2019).

7. Постанова Касаційного кримінального суду у складі Верховного 
Суду від 21.06.2018, cправа № 466/6808/16-к. URL: http://reyestr.court.gov.ua/
Review/74963638 (дата звернення: 04.11.2019).

8. Постанова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 
05.11.2019, справа № 552/7940/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/85615498 
(дата звернення: 04.11.2019).





Генеральна прокуратура України

Національна академія прокуратури України

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності

імені академіка В.В. Сташиса

 Національної академії правових наук України

Національна академія внутрішніх справ

Проект Європейського Союзу «Дія-ЄС: Заходи ЄС з питань протидії наркотикам 

та організованій злочинності»

Громадська організація «Ла Страда − Україна»

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ: 
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

МАТЕРІАЛИ
IX Міжнародної науково-практичної

інтернет-конференції, присвяченої пам’яті 
Олега Михайловича Литвака

25 листопада 2019 року

Київ
2019


