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Я
к відомо, кримінально-процесуаль-
не законодавство закріплює систе-
му гарантій захисту прав і свобод 

як обвинуваченого, так і потерпілого, 
та інших учасників кримінального про-
цесу. Відповідно до ст. 49 Кримінально-
процесуального кодексу України (далі 
– КПК) [1], потерпілий має рівні з 
обвинуваченим можливості для захис-
ту своїх прав і законних інтересів в 
судовому процесі. Він вправі давати 
показання у справі, подавати докази, 
заявляти клопотання, знайомитись з 
усіма матеріалами справи з моменту 
закінчення досудового слідства, брати 
участь у судовому розгляді справи, 
заявляти відводи, подавати скарги 
на дії особи, яка проводила дізнання, 
слідчого, прокурора і суду, подавати 
скарги на вирок або ухвалу суду, а 
за наявності відповідних підстав – на 
забезпечення безпеки. Потерпілий має 
право під час судового розгляду справи 
особисто або через свого представника 
підтримувати обвинувачення та брати 
участь у судових дебатах. 

Потерпілий також може користува-
тись послугами адвоката. Відповідно 
до ч. 1 ст. 12 Закону України “Про 
адвокатуру”, якщо потерпілий відно-
ситься до малозабезпечених осіб, то 
йому призначають адвоката безоплат-
но [2].

Згідно зі ст. 52 КПК, представля-
ти інтереси потерпілого в суді може 
не тільки адвокат, а й близькі родичі, 
законні представники, а також інші 
особи за постановою слідчого, судді 
або ухвали суду. У разі смерті потерпі-
лого внаслідок скоєного злочину, його 
правами наділяються близькі родичі. 
Згідно з п. 11 ст. 32 КПК, близькими 
родичами є батьки, один із подружжя, 
діти, рідні брати і сестри, дід, баба, 
внуки й саме вони визнаються потер-
пілими у цих справах. 

Відповідно до п. 10 ст. 32 КПК, 
законними пред ставниками неповно-
літніх чи недієздатних потер пілих у 
суді можуть бути лише батьки (уси-
новлювачі), опікуни, піклувальники 
або представники установ та органі-
зацій, під опікою чи піклуванням яких 
перебу вають ці потерпілі. Інші особи, 
як законні представники, в та ких спра-
вах не допускаються, однак за відсут-
ності у неповнолітнього потерпілого 
батьків або інших законних представ-
ників суд зобо в’язаний забезпечити 
участь у справі представника потерпі-
лого із числа осіб, зазначених у ст. 52 
КПК.

Потерпілий або його представник 
у кримінальній справі, відповідно до 
п. 2 ч. 2 ст. 521 КПК, мають право 
на забезпечення безпеки за наявності 
відповідних для цього підстав. Окрім 
того, втручання в діяльність захисника 
чи представника потерпі лого, погроза, 
насильство, посягання на його здоров’я 
та життя, а також умисне знищення 
або пошкоджен ня його майна тягнуть 
кримінальну відповідальність згідно зі 
ст. ст. 397-400 Кримінального кодексу 
України (далі – КК) [3]. У випадках 
перешкоджання з’яв ленню потерпіло-
го до суду та примушування його до 
відмови від давання показань також 
настає кримі нальна відповідальність 
згідно зі ст. 386 КК. Суд, установивши 
під час судового слідства такі факти, 
відповідно до ст. 278 КПК зобов’яза-
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ний винести мотивовану ухвалу, а суддя – поста-
нову, якою повідомляє про вчинені дії про-
курора. У виняткових випадках, наприклад, з 
метою забез печення безпеки потерпілого, суд 
може звільнити йо го від участі в судовому про-
цесі, попередньо отримав ши письмове підтвер-
дження показань, даних ним під час дізнання чи 
досудового слідства.

 Під час судового розгляду справи суд пови-
нен не тільки роз’яснити у судовому засідан-
ні потерпілому та його представникові права, 
передбачені ст. ст. 49, 52, 521, 87, 871, 88, 267, 
348, 384 КПК, а й забезпечити можливість їх 
реального здійснення. Потерпілому, який одно-
часно є і цивіль ним позивачем, роз’яснюються 
також права остан нього, передбачені ст. ст. 50 
і 268 КПК. Якщо під час досудового слідства 
потерпілий не заявив цивільного позову, суд 
повинен роз’яснити йо му право зробити це в 
судовому засіданні, до по чатку судового слід-
ства. Водночас слід зазначити, що цивільний 
позов може не розглядатися судом у випадку 
нез’явлення в судове засідання цивільного пози-
вача або його пред ставника (ч. 1 ст. 291 КПК), а 
також коли підсудного виправдано за відсутніс-
тю в його діях складу злочину (ч. 3 ст. 328 КПК). 
При виправданні підсудного через недоведеність 
його участі у вчиненні злочину або при відсут-
ності події злочину суд відмовляє потерпілому в 
цивільному позові (ч. 2 ст. 328 КПК).

 У ході судового слідства суд повинен сте-
жити за тим, щоб під час допиту потерпілого 
не ставилися запитання, які при нижують його 
честь і гідність, ображають його са мого чи близь-
ких йому осіб, а також запитання щодо обставин 
особистого характеру, що не стосу ються обста-
вин справи.

Згідно з частинами 3 і 5 ст. 161 КПК та 
ст. 261 КПК, потерпілий має право брати участь 
у судових засіданнях як сторо на обвинувачення 
і відповідно може користуватися рівними з 
іншими учасниками судочинства правами 
на заявлення відводів і клопотань, подання 
доказів, участь в їх дослідженні та доведенні 
їхньої переконли вості перед судом, виступати 
в судових дебатах, оскаржувати процесуальні 
рішення суду.

Водночас у кримінальному та кримінально-
процесуальному законодавстві питання захисту 
процесуальних прав потерпілого та механізму 
відшкодування завданих йому матеріальних та 
моральних збитків залишаються актуальними, 
незважаючи на те, що правовий статус потер-
пілого у кримінальному процесі був предме-

том трьох за останній час дисертаційних дослі-
джень: О. П. Кучинської [4], Ю. О. Гурджі [5], 
М. В. Сенаторова [6] та монографічного дослі-
дження В. Т. Маляренка, присвяченого про-
блемам перебудови кримінального процесу 
України в контексті європейських стандартів 
[7]. Активну позицію щодо формування інсти-
туту потерпілого в кримінальному праві займає 
суддя Верховного Суду України Т. Присяжнюк 
[8]. Однак реальних змін у чинне кримінальне та 
кримінально-процесуальне законодавство щодо 
удосконалення механізму захисту прав потер-
пілого за останній час законодавчим органом 
не вносилось, а тому дане питання залишається 
актуальним і потребує подальшого дослідження.

Варто зазначити, що у чинному криміналь-
но-процесуальному законодавстві не застосо-
вується термін “жертва злочину”, в той час як 
у міжнародній судовій практиці він є загально-
поширеним. Жертвами злочину, згідно з п. 1 
додатка № 53 (А/40/53) Декларації основних 
принципів правосуддя для жертв злочинів і зло-
вживання владою Генеральною Асамблеї ООН 
1985 р., є особи, яким індивідуально або колек-
тивно було спричинено шкоду, в тому числі 
тілесні ушкодження або моральну шкоду, емо-
ційні страждання, матеріальні збитки або істот-
не обмеження їхніх основних прав внаслідок 
дій або бездіяльності органів державної влади, 
які порушують чинні національні криміналь-
ні закони держав-членів, включаючи закони, 
що забороняють злочинне зловживання владою. 
При цьому, відповідно до п. 2 цієї Декларації, 
особа може вважатися жертвою незалежно від 
того, чи був установлений, заарештований, від-
даний до суду або засуджений правопорушник, 
а також незалежно від родинних відносин між 
правопорушником і жертвою. До жертв злочину, 
у відповідних випадках, можуть відноситись 
близькі родичі або утриманці безпосередньої 
жертви та особи, яким було спричинено шкоду 
при спробі надати допомогу жертвам злочину 
[9, с. 271-272].

Декларацією (п. 6) передбачені як адміністра-
тивні, так і судові способи відновлення поруше-
них злочином прав людини. До них належать: 
а) надання інформації жертвам злочину про 
строки проведення судового розгляду справи 
та прийняті рішення, особливо у випадках вчи-
нення тяжких злочинів або коли потерпілі вима-
гають таку інформація; б) можливість подавати 
на розгляд суду свої судження і побажання в тих 
випадках, коли йдеться про їхні особисті інте-
реси, без шкоди для обвинувачених і відповідно 
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до системи національного кримінального судо-
чинства; в) надання належної правової допомоги 
жертвам злочину протягом усього судового роз-
гляду справи; г) застосування заходів безпеки 
та охорони особистого життя в тих випадках, 
коли це необхідно, а також безпеки їх сімей і 
свідків з їх сторони, захист від залякування і 
помсти; ґ) попередження невиправданих затри-
мок при розгляді справ і виконанні постанов або 
рішень про надання компенсації жертвам злочи-
ну. Джерелами відшкодування збитків жертвам 
злочину є конфіскація майна злочинця, компен-
сація завданих збитків, реституція (відновлення 
у попередньому правовому становищі потерпі-
лої особи), матеріальна, медична, психологічна, 
соціальна допомога урядових і місцевих органів 
влади та добровільних і громадських організацій 
тощо [10, с. 272]. Як бачимо, міжнародна спіль-
нота виробила досить чітку процедуру захис-
ту порушених прав громадян, які постраждали 
від злочину, а тому варто цей досвід вивчати з 
метою впровадження в судову практику та вне-
сення відповідних змін у чинне законодавство.

Верховна Рада України, до компетенції якої, 
відповідно до п. 32 ст. 85 Конституції [11], від-
несене надання у встановлений законом строк 
згоди на обов’язковість міжнародних договорів, 
дотепер не прийняла рішення щодо ратифіка-
ції, схвалення або приєднання до Європейської 
конвенції щодо відшкодування збитків жерт-
вам насильницьких злочинів від 24 листопа-
да 1983 р. Лише 11 квітня 2005 р. Президент 
України підписав розпорядження “Про уповно-
важення Р. Зварича на підписання Європейської 
конвенції про відшкодування збитків жертвам 
насильницьких злочинів” (документ № 956/
2005-рп). Таким чином, Україна приєдналась 
до цієї Конвенції, але слід зазначити, що окре-
мі положення Конвенції ще раніше увійшли 
до Закону України “Про порядок відшкодуван-
ня шкоди, завданої громадянину незаконними 
діями органів дізнання, попереднього слідства, 
прокуратури і суду” від 1.12.1994 р. [12]. Тобто 
держава погодилась відшкодовувати лише ті 
збитки, що завдані незаконними діями держав-
них службовців, але не злочинців. Отже, особи, 
що потерпіли від злочинів, а таких переважна 
більшість, залишаються фактично без достат-
нього державного захисту та відшкодування 
матеріальних і моральних збитків. 

Вагомий внесок в дослідження проблеми 
захисту прав потерпілих від злочину зробив 
В. І. Галаган, який вивчав дану проблему в колі 
практичних співробітників досудового слідства 

МВС України. Вони вважають, що законодавче 
врегулювання прав потерпілого є таким, що 
не відповідає конституційним гарантіям його 
прав, як учасника процесу, оскільки потерпіло-
го, зазвичай, не викликають для ознайомлення 
з матеріалами кримінальної справи, йому не 
направляється копія обвинувального висновку і 
вироку суду тощо. Майже половина респонден-
тів за необхідним більш ефективне відшкодуван-
ня шкоди потерпілому, усунення процесуальних 
обмежень прав потерпілого щодо прав обвину-
ваченого, посилення конституційних гарантій 
захисту потерпілого від злочину [13, с. 137-
138]. Ця точка зору знаходить підтвердження 
і за межами нашої держави. Так, згідно з дани-
ми Міжнародного огляду з питань злочинності 
(віктимізації), більше половини жертв злочинів 
в усьому світі не задоволені ставленням держав-
них органів до їх скарг та розмірами відшкодова-
них збитків. Відповідно до Матеріалів Конгресу 
ООН з попередження злочинності і поводження 
з правопорушниками, жертвам злочину пови-
нні бути надані і дотримані такі права: право на 
повагу та розуміння; право на звернення до від-
повідних служб підтримки; право на отримання 
інформації про хід судового розгляду їх справи; 
право на присутність та участь у процесі при-
йняття рішення; право на захист; право на забез-
печення особистої безпеки і захист від втручан-
ня у приватне життя; право на компенсацію з 
боку як правопорушника, так і держави [14].

У більшості держав європейської спільноти 
вже знайшли реальне втілення ідеї американ-
ського вченого Х. Зера, суть яких полягає в тому, 
що протиправне і каране діяння треба розгляда-
ти не з позиції суспільної небезпеки, а з позиції 
завданої шкоди конкретній особі, оскільки у 
більшості випадків злочином завдається шкода 
конкретній особі, а не суспільству в цілому. 
Відповідно і покарання злочинця в першу чергу 
повинно передбачати відшкодування завданих 
потерпілому збитків, а вже потім міру суспіль-
ного покарання [15]. Дана теорія реалізувалась 
у так званому відновлюючому правосудді (меді-
ації), коли питання відшкодування порушених 
прав потерпілого та відшкодування йому завда-
них збитків вирішується на етапі досудового 
розслідування злочину. Ці положення закрі-
плені в законодавстві більшості європейських 
держав [16]. 

З г і д н о  з  Р а м к о в и м  р і ш е н н я м  Р а д и 
Європейського Союзу “Про положення жертв 
у кримінальному судочинстві” від 15.03.2001 р., 
медіація в кримінальному процесі – це процес 

Захист прав потерпілого в кримінальному процесі
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пошуку обопільного рішення між потерпілим та 
правопорушником за посередництва медіатора. 
Держави, які входять до Європейського Союзу, 
зобов’язались поширювати процес примирення 
в кримінальних справах та забезпечувати при-
йняття до розгляду будь-які угоди між потер-
пілим та правопорушником, а також до 2006 р. 
завершити законодавче врегулювання процеду-
ри медіації в національному законодавстві євро-
пейських держав. Слід також зазначити, що 
проблеми медіації в правосудді були предме-
том обговорення Ради ООН, яка 24.07.2002 р. 
ухвалила резолюцію “Про основні принципи 
програми відновлюючого правосуддя в кримі-
нальних справах”, у якій рекомендується всім 
країнам міжнародної спільноти розвивати та 
впроваджувати таке правосуддя в національне 
судочинство. Найпоширенішою його формою є 
програма примирення потерпілого та правопо-
рушника за допомогою спеціально підготовле-
ного посередника – медіатора, відповідно й про-
цес примирення дістав назву медіації [17, с. 2].

На відміну від європейських держав, де на 
законодавчому рівні ці питання вже вирішені, в 
Україні медіаційне провадження за участю меді-
атора залишається в стадії наукових дискусій. 
Вважається, що, засудивши злочинця, держава 
виконала свій обов’язок перед суспільством та 
потерпілим, а тому поновлення в правах потерпі-
лого відходить на задній план і в подальшому цим 
питанням мало хто опікується. Недотримання, а 
то й грубе порушення прав потерпілого, на від-
міну від прав затриманого, підозрюваного, обви-
нуваченого, не ставить під загрозу результати 
досудового розслідування та судового розгля-
ду справи взагалі. Кримінально-процесуальне 
законодавство не передбачає ніяких санкцій за 
недотримання прав потерпілого, а лише закрі-
плює певні гарантії цих прав. В. Т. Маляренко 
вважає, що судді, прокурори, працівники міліції 
дуже мало знають про відчуття й емоції жертви 
злочину, мало розуміють, як тяжко жертва трав-
мується наслідками злочину. Тому він виділяє 
п’ять першочергових потреб жертв злочинів, які 
повинні враховуватись співробітниками право-
охоронних органів при досудовому розслідуван-
ні кримінальних справ, а саме: 
а)  потреба безпеки і захищеності, коли потерпі-

лі хочуть знати, які заходи будуть вжиті щоб 
злочини з ними більше не повторились;

б)  потреба відшкодування збитків та компенса-
ція втрат. У багатьох випадках першочергова 
потреба потерпілих полягає не в тому, щоб 
засудити правопорушника, а в компенсованої 

завданої їм шкоди – повернуте майно, втраче-
ні кошти, відремонтована машина тощо;

в)  потреба отримати відповіді на питання, які 
турбують потерпілих, чому саме вони стали 
жертвами злочину, це цілеспрямована дія 
злочинця чи випадкова тощо;

г)  необхідність висловити свої почуття, розпові-
сти про те, що сталося;

ґ)  потреба повернути жертві емоційну владу 
над своїм життям, повернутись до звичної 
поведінки та контролю за своїми діями [18, 
с. 398-399].
На сьогодні ці першочергові потреби жертв 

злочину в процесуальних нормах і відповідно 
діях слідчого не враховуються, оскільки вважа-
ється, що злочин вчинено проти держави, а не 
проти особи. Відповідно непоодинокі випадки 
порушення прав потерпілого, коли їх не зна-
йомлять з матеріалами справи і не інформують 
про хід розслідування справи, не роз’яснюють 
в повному обсязі їхні права і не забезпечують 
відшкодування завданих матеріальних збитків. 
Тому не безпідставно вважається, що жертва 
злочину у кримінальному процесі є найбільш 
незахищеною процесуальною фігурою.

Зважаючи на актуальність даного питання, 
Пленум Верховного Суду України прийняв 
постанову “Про практику застосування судами 
законодавства, яким передбачені права потерпі-
лих від злочинів” від 2 липня 2004 р. № 13, якою 
узагальнюється судова практика застосування 
чинного законодавства щодо захисту прав потер-
пілого та даються відповідні пропозиції для 
законодавця та рекомендації для судів. Серед 
останніх важливими є рекомендації суддям при 
розгляді справ, порушених відповідно до ст. 125, 
ч. 1 ст. 126, ст. 356 КК (справи приватного обви-
нувачення), якомога ширше використо вувати 
при мирення потерпілого з обвинуваченим, під-
судним, яке може мати місце як на стадії попере-
днього роз гляду справи суддею, так і в судовому 
засіданні, але до закінчення судового слідства; 
підтримувати діяльність тих громадських орга-
нізацій, які за свою мету ставлять досягнен-
ня досудового розгляду справи примиренням 
між особою, яка вчинила злочин, і потерпілим 
від цього злочину, надавати таким організаціям 
відповідну інформацію, інформувати осіб, які 
вчинили злочин, про наявність у районі (місті) 
таких організацій. За клопотанням особи, яка 
вчинила злочин, потерпілого, їх представників 
суд може оголосити перерву в розгляді справи і 
надати можливість вказаним особам звернутися 
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до посередників для вирішення конфлікту та 
досягнення примирення. 

Якщо потерпілий не скористався правом на 
примирення, яке було роз’яснено йому судом, то 
за наявності достатніх даних про вчинення щодо 
ньо го злочину суддя виносить одну постанову 
про по рушення кримінальної справи і призна-
чення її до розгляду.

У разі вчинення злочину зазначеної категорії 
не повнолітнім або особою, яка через свої фізич-
ні чи психічні вади або з інших причин не може 
сама захи стити свої інтереси, суддя направляє 
порушену кри мінальну справу прокурору для 
провадження досудового слідства [19, с. 6-10].

Отже, рішення Пленуму Верховного Суду 
України чітко спрямоване на підтримку медіацій-
ного провадження посередників та організацій, 
які мають право цим займатись. Які ж передумо-
ви застосування процедури примирення за посе-
редництва медіатора в чинному законодавстві 
України? Необхідно зазначити, що на сьогодні 
дане питання конституційно не врегульоване, 
а судовий процес базується ще на соціалістич-
них принципах невідворотності покарання та 
безумовному до держанні процедури судового 
розгляду кримінальних справ, яка передбачає 
обов’язкове дослідження доказів у суді навіть 
тоді, коли обвинувачений повністю визнає себе 
винним у вчиненні злочину, а сам факт вчинен-
ня злочину саме даною особою не викликає сум-
нівів. Чинне кримінально-процесуальне законо-
давство України не закріплює інституту медіації 
чи примирення за посередництва медіатора, але, 
як слушно зазначає Т. Присяжнюк, варто звер-
нути увагу на досвід тих країн світу, які успішно 
використовують засоби відновлюючого право-
суддя, зорієнтованого на потерпілого від злочи-
ну, що у кримінальному законодавстві виража-
ється через вимогу відшкодувати потерпілому 
заподіяні злочином збитки, примиритися з ним 
і на цій основі претендувати на привілейоване 
застосування державою правових наслідків вчи-
нення злочину – звільнення від кримінальної 
відповідальності чи пом’якшення покарання [20, 
с. 65-66]. 

У чинному національному законодавстві при-
мирення сторін та відшкодування потерпілому 
завданих збитків – закріплено. Так, відповідно 
до ч. 1 ст. 27 КПК справи про злочини, перед-
бачені ст. 125, ч. 1 ст. 126, ст. 356 КК і порушені 
не інакше як за скаргою потерпілого, у випадку 
примирення сторін закриваються. Але прими-
рення сторін можливе лише до моменту вида-
лення суду в нарадчу кімнату для постанови 

вироку. Також слід зазначити, що відповідно 
до норм законодавства, матеріально-правовими 
підставами звільнення від кримінальної відпо-
відальності у зв’язку з примиренням обвину-
ваченого, підсудного з потерпілим є вчинення 
вперше злочину невеликої тяжкості (ст. 46 КК), 
за який передбачається позбавлення волі на 
строк не більше двох років (див.: ч. 2 ст. 12 КК). 
Процесуально-правовими підставами звільнен-
ня від кримінальної відповідальності таких осіб 
є: притягнення особи до відповідальності як 
обвинуваченого; оформлення у належній про-
цесуальній формі факту примирення особи, яка 
вчинила злочин, з потерпілим; відшкодуван-
ня завданих збитків або усунення заподіяної 
шкоди. При цьому примирення може полягати 
в тому, що потерпілий відмовляється від своїх 
попередніх вимог до особи, яка вчинила злочин, 
від заяви про притягнення даної особи до кримі-
нальної відповідальності та в проханні закрити 
справу, порушену за його заявою. Але основною 
підставою для звільнення від кримінальної від-
повідальності є відшкодування завданих збитків 
або усунення заподіяної шкоди, яка повинна 
бути достатньою з точки зору не особи, що вчи-
нила злочин, а самого потерпілого. Тільки за 
наявності підстав, передбачених ст. 46 КК, слід-
чий, за згодою прокурора, виносить мотивовану 
постанову про направлення справи в суд для 
вирішення питання про звільнення обвинуваче-
ного від кримінальної відповідальності у зв’язку 
з його примиренням з потерпілим. При цьому, 
якщо обвинувачений заперечує проти закриття 
справи, то провадження в справі продовжується 
в звичному порядку відповідно до ч. 2, ч. 3 ст. 7  
КПК, якщо не заперечує – то при розгляді спра-
ви у судовому засіданні суд виносить постанову 
про закриття справи і звільнення обвинувачено-
го від кримінальної відповідальності.

Також інші статті Кримінального та Кри-
мінально-процесуального кодексів передбача-
ють звільнення від кримінальної відповідаль-
ності за злочини, передбачені ч. 1 ст. 7 КПК, 
які втратили суспільну небезпечність внаслідок 
зміни обстановки, або ж коли особа перестала 
бути суспільно небезпечною; статей 71 і 72 КПК 
– суд, прокурор і слідчий, за згодою прокурора, 
вправі закрити кримінальну справу на підставі 
ст. 45 КК; п. 2, ст. 14 КК – за готування до зло-
чину невеликої тяжкості; ст. 17 КК – за добро-
вільну відмову від доведення злочину до кінця. 
Діючим законодавством передбачені також пра-
вові підстави та порядок звільнення від кримі-
нальної відповідальності (ст. 44 КК), у зв’язку 
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з дійовим каяттям (ст. 45 КК), у зв’язку з при-
миренням винного з потерпілим (ст. 46 КК), у 
зв’язку з передачею особи на поруки (ст. 47 КК), 
зміною обстановки (ст. 48 КК) та із закінченням 
строку давності (ст. 49 КК), сприяння розкрит-
тю і розслідуванню злочинів у формі добровіль-
ної заяви про вже вчинений злочин чи той, що 
готується, добровільне відшкодування завданих 
збитків або усунення заподіяної шкоди (п. 1, п. 2 
ст. 66 КК) – є підставою для пом’якшення пока-
рання або, в окремих випадках, для звільнення 
від кримінальної відповідальності. 

 Отже, сьогодні діючим законодавством перед-
бачено примирення сторін у кримінальному 
процесі, відшкодування завданих збитків потер-
пілому, пом’якшення кримінальної відповідаль-
ності обвинуваченому, однак механізм реалізації 
цих прав малорезультативний. Міжнародний 
досвід переконує, що більш дієвим може бути 
медіаційне провадження та угода про відшко-
дування завданих збитків, яка укладена в про-
цесі примирення сторін на стадії досудового 
розслідування справи або при судовому роз-
гляді справи. Дії медіатора спрямовані лише на 
примирення сторін та відшкодування матеріаль-
ної й моральної шкоди потерпілому і тому вони 
є більш ефективними щодо дій слідчого, якому 
в першу чергу треба довести вину обвинуваче-
ного, а вже потім визнати особу потерпілою та 
забезпечити їй цивільний позов. Тому саме з 
метою удосконалення механізму відшкодування 
завданих потерпілій стороні збитків і необхідно 
впроваджувати медіаційне провадження в кри-
мінальний процес України. Воно доцільне і з 
інших причин. Зокрема, відповідно до урядової 
програми “Назустріч людям”, якою передбачено 
системні заходи, спрямовані на максимальне 
забезпечення гарантій захисту законних прав 
та інтересів осіб, що потерпіли від злочинів, та 
реальне відшкодування заподіяної їм шкоди; 
на спрощення процедури розв’язання деяких 
спорів та розгляду незначних правопорушень з 
метою звільнення судів від надмірної заванта-
женості [21].

 Отже, з нашої точки зору, в чинне законодав-
ство варто внести такі зміни:

а) ст. 46 КК “Особа, яка вперше вчинила зло-
чин невеликої тяжкості, звільняється від кри-
мінальної відповідальності, якщо вона прими-
рилась з потерпілим (доповнити словами – “за 
сприяння медіатора”) та відшкодувала завдані 
нею збитки або усунула заподіяну шкоду”;

б) п. 6, ч. 1 ст. 6 КПК “...за примиренням 
обвинуваченого, підсудного з потерпілим (допо-

внити словами – “за сприяння медіатора”) у 
справах...”;

в) п. 2, ч. 1 ст. 71 КПК “ з примиренням обви-
нуваченого, підсудного з потерпілим (доповнити 
словами “...за сприяння медіатора. Примирення 
сторін закріплюється угодою про відшкодуван-
ня завданих збитків або усуненням заподіяної 
шкоди, яку підписують сторони процесу та меді-
атор”);

г) ч. 4 ст. 71 КПК “Прокурор або слідчий в 
разі винесення постанови (доповнити словами 
– “про медіаційне провадження”), про направ-
лення справи до суду...”;

ґ) ч. 1 ст. 27 КПК “Зазначені справи підляга-
ють закриттю, якщо потерпілий примирився з 
обвинуваченим, підсудним (доповнити словами 
– “за сприяння медіатора”);

д) ч. 1 ст. 28 КПК “...цивільний позов, який 
розглядається (доповнити словами – “медіа-
тором в процесі медіаційного провадження, а 
також”) судом разом з кримінальною спра-
вою”;

е) ч. 2 ст. 43 КПК “Обвинувачений має право 
(доповнити словами – “ на примирення з потер-
пілим та медіаційне провадження) ...”;

є) ч. 2 ст. 431 КПК “Підозрюваний має право 
(доповнити словами – “на примирення з потерпі-
лим та медіаційне провадження) ...”;

ж) п. 6, ч. 2 ст. 48 КПК “…брати участь (допо-
внити словами – “в медіаційному провадженні), в 
судових засіданнях”;

з) ч. 3 ст. 49 КПК “Потерпілий і його пред-
ставник мають право: подавати докази, заявляти 
клопотання (доповнити словами – “в тому числі 
і про примирення з потерпілим та проведення 
медіаційного провадження) ...”;

и) ч. 2 ст. 51 КПК “Цивільний відповідач або 
його представник мають право: подавати докази, 
заявляти клопотання (доповнити словами – “в 
тому числі і про примирення з потерпілим та 
проведення медіаційного провадження) ...”;

і) ч. 3 ст. 89 КПК “При обчисленні строків 
місяцями строк закінчується у відповідне число 
останнього місяця доповнити словами – “строк 
медіаційного провадження не повинен перевищу-
вати один місяць”;

ї) ст. 91 КПК доповнити словами – “п. 4 
витрати на проведення медіаційного проваджен-
ня не входять до судових витрат”;

й) ст. 92 КПК доповнити частиною 5 – 
“Відшкодування матеріальних та моральних 
збитків потерпілим та витрат на медіаційне 
провадження проводиться відповідно до мирової 
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обопільної угоди, підписаної сторонами процесу 
та медіатором”;

к) ч. 3 ст. 931 “...за обставин, передбачених 
пунктами 3, 4, 6 частини першої статті 6, стаття-
ми 7, 71, 8, 9 і 10 цього Кодексу доповнити сло-
вами – “та мирової обопільної угоди, підписаної 
сторонами процесу та медіатором”;

л) ч. 4 ст. 98 КПК доповнити словами в п. 1 
– “або медіаційного провадження, термін якого 
не повинен перевищувати один місяць”; в п. 2 
– “після якого виносить постанову про медіа-
ційне провадження”; в п. 3 – “ після проведення 
медіаційного провадження”;

м) ч. 1 ст. 109 КПК “...постанови про направ-
лення справи для провадження досудового слід-
ства, (доповнити словами – “медіаційного прова-
дження”), яка затверджується прокурором”;

н) ч. 2 ст. 122 КПК “... право заявляти цивіль-
ний позов (доповнити словами – “право на при-
мирення та медіаційне провадження”), про що 
відмічає в протоколі допиту...”;

о) п. 4 ст. 142 КПК “заявляти клопотання 
(доповнити словами – “про примирення з потер-
пілим та медіаційне провадження”), про допит 
свідків...”;

п) п. 3 ст. 227 КПК “ дає письмові вказівки 
про розслідування злочинів, (доповнити слова-
ми – про медіаційне провадження ”), про обран-
ня...”;

р) п. 9 ст. 228 КПК (доповнити словами – “чи 
роз’яснювалось право на примирення сторін та 
медіаційне провадження”), чи вжито заходів до 
забезпечення відшкодування збитків, заподія-
них злочином, і можливої конфіскації майна”;

с) п. 2 ст. 2321 КПК “скасовує постанову слід-
чого і повертає йому справу з письмовими вка-
зівками (доповнити словами – “про проведення 
медіаційного провадження”);

т) п. 2, ч. 1 ст. 237 КПК “чи немає підстав для 
закриття справи або її зупинення (доповнити 
словами – “чи роз’яснювалось право на прими-
рення сторін, чи проводилось медіаційне прова-
дження”);

у) п. 3, ч. 2 ст. 251 КПК “...порушує кримі-
нальну справу (доповнити словами – роз’яснює 
право обвинуваченого і потерпілого на примирен-
ня, направляє матеріали справи на медіаційне 
провадження, а потім”) призначає її до розгля-
ду”;

ф) п. 3 ст. 263 КПК “заявляти клопотання 
(доповнити словами – “про примирення з потер-
пілим та медіаційне провадження в справі”) і 
висловлювати свою думку...”;

х) ч. 1 ст. 267 КПК “... заявляти відводи і кло-
потання (доповнити словами – про примирення з 
підсудним та медіаційне провадження”), вислов-
лювати свою думку...”);

ц) ч. 3 ст. 282 КПК “...за примиренням сторін, 
(доповнити словами – “внаслідок медіаційного 
провадження”) чи у зв’язку з неявкою потерпі-
лого в судове засідання без поважних причин”;

ч) ч. 2 ст. 302 КПК “Потерпілому головую-
чий роз’яснює його права (доповнити словами 
–“право на примирення та медіаційне прова-
дження“) і попереджає його про кримінальну 
відповідальність...”).

 Впровадження в кримінальний процес вка-
заних змін, з нашої точки зору, може значно 
удосконалити механізм відшкодування потерпі-
лому завданих йому матеріальних і моральних 
збитків. Досягнута потерпілим та підозрюваним 
домовленість за участю медіатора оформляєть-
ся обопільною мировою угодою, яка подається 
разом з іншими матеріалами справи в суд до 
почат ку судового розгляду справи, що водночас 
може бути й гарантією виконання взятих сторо-
нами зо бов’язань. Усі узгоджувальні процедури 
доцільно проводити на стадії закінчення досудо-
вого слідства і передачі справи прокурору або ж 
на стадії попереднього розгляду справи суддею, 
що цілком узгоджується з відповідними стаття-
ми глави 21 КПК “Нагляд прокурора за вико-
нанням законів органами дізнання і досудового 
слідства” та 23 КПК “Попередній розгляд справ 
суддею”. 
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