
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

 

        На правах рукопису 

 

ТЮРІН ГЕННАДІЙ ЄВГЕНОВИЧ 

           

УДК 343.163 (477) 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ УЧАСТІ ПРОКУРОРА У 

КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ НА ПІДСТАВІ УГОД 

 

12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура 

 

Д и с е р т а ц і я  

на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук 

 

  Науковий керівник -  

Марочкін Іван Єгорович, 

кандидат юридичних наук, 

професор 

 

Москвич Лідія Миколаївна, 

доктор юридичних наук, 

професор 

 

ХАРКІВ – 2017 



 2 

ЗМІСТ 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ……………………………………………….3 

 

ВСТУП…………………………………………………………………………..……….4 

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТІ ПРОКУРОРА 

У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ НА ПІДСТАВІ УГОД…….…..…….12 

1.1. Соціальні, правові і теоретичні передумови участі прокурора 

у кримінальному провадженні на підставі угод………………………...…………….12 

1.2. Прокурор як суб’єкт кримінального провадження на підставі угод………...….39 

1.3. Предмет, завдання, субʼєкти і принципи участі прокурора 

у кримінальному провадженні на підставі угод……………………………..……….61  

Висновки до Розділу 1…………………………………………………………..……101 

 

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УЧАСТІ 

ПРОКУРОРА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ  

НА ПІДСТАВІ УГОД………………………………………………………..………103 

2.1. Організація роботи прокурора з укладення угод 

про визнання винуватості…………………………………………………….……….103 

2.2. Участь прокурора у судовому провадженні на підставі 

угоди про визнання винуватості……………………………………………..…….….142 

2.3. Контроль прокурора за реалізацією угоди про визнання винуватості……...…156 

2.4. Особливості участі прокурора у кримінальному провадженні 

на підставі угоди про примирення…………………………………………..………..167 

Висновки до Розділу 2………………………………………………..…………..….190 

 

ВИСНОВКИ……………………………………………..……………………..……..193 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………..200 

 

ДОДАТКИ……………………………………………………………………...……...248 



 3 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

АРК – Автономна Республіка Крим 

ВС – Верховний Суд 

ВСС – Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ 

ГП – Генеральний прокурор 

ЄРДР – Єдиний реєстр досудових розслідувань 

ЄС – Європейський Союз 

ЄСПЛ – Європейський суд з прав людини 

ЗУ – Закон України 

КК України – Кримінальний кодекс України 

КМРЄ – Комітет міністрів Ради Європи 

КПК України – Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 

МВС – Міністерство внутрішніх справ 

НАБУ – Національне антикорупційне бюро України 

ОВС – органи внутрішніх справ 

ООН – Організація Об’єднаних Націй 

ПАРЄ – Парламентська Асамблея Ради Європи 

Постанова Пленуму – Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 13 від 11.12.2015 «Про 

практику здійснення судами кримінального провадження на підставі угод»  

РЄ – Рада Європи 

СБУ – Служба безпеки України 

СНД – Співдружність незалежних держав 

 

 

 

 

 



 4 

ВСТУП 

 

Актуальність теми обумовлена розширенням сфери застосування угод у 

кримінальному провадженні, активну роль у якому відіграють прокурори. 

Кримінальне провадження на підставі угод має значні особливості, що 

позначаються на організації роботи, тактиці й методиці прокурорської діяльності у 

відповідних кримінальних провадженнях. Разом з тим, в національному правовому 

полі України складається суперечлива практика застосування договірних процедур 

у сфері кримінальної юстиції. В середовищі прокурорів і суддів відсутнє єдине 

розуміння процесуальних і організаційних правовідносин у сфері кримінального 

провадження на підставі угод, що призводить до колізій правозастосування, а іноді 

– і до виникнення конфліктних ситуацій, які негативно позначаються на 

ефективності кримінального провадження в цілому. Таким чином, існує нагальна 

необхідність проведення дослідження організаційно-правових основ участі 

прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод для задоволення 

практичних потреб. 

Проблеми застосування договірних та альтернативних процедур у 

кримінальному провадженні опинялися у полі уваги таких українських вчених, як: 

О. В. Капліна, П. М. Каркач, І. О. Кісліцина, А. В. Лапкін, Д. М. Лобань, 

Л. М. Лобойко, В. Т. Маляренко, Р. В. Новак, В. Т. Нор, І. В. Паризький, 

Є. В. Повзик, С. В. Прилуцький, П. В. Пушкар, Г. П. Середа, О. Є. Соловйова, 

О. В. Стратій, А. Р. Туманянц, О. З. Хотинська-Нор, О. Г. Шило, С. О. Ященко та ін. 

Поряд з цим, у їхніх роботах питання участі прокурора у договірних процедурах 

розглядалися лише побічно або увагу було зосереджено на процесуальних аспектах 

його діяльності. У зв’язку із цим доводиться констатувати відсутність комплексного 

монографічного дослідження, присвяченого організації діяльності прокурора у 

кримінальному провадженні на підставі угод, тактиці й методиці її здійснення.  

Таким чином, вказані обставини вимагають детального теоретичного 

дослідження обраної теми, і розробки на цьому ґрунті пропозицій щодо 
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удосконалення чинного законодавства, а також відповідних практичних 

рекомендацій методичного характеру. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана на кафедрі організації судових та правоохоронних органів Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого в межах державної цільової 

комплексної програми «Судова влада: проблеми організації та діяльності» (номер 

державної реєстрації 0111U000957). Тема роботи затверджена вченою радою 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (протокол № 1 

від 07.09.2012). 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка теоретичних, 

правових і організаційно-методичних основ участі прокурора у кримінальному 

провадженні на підставі угод. На виконання зазначеної мети спрямовані такі задачі:  

- охарактеризувати соціальні, правові і теоретичні основи діяльності 

прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод з урахуванням 

міжнародних стандартів; 

- визначити роль прокурора як суб’єкта кримінального провадження на 

підставі угод, а також предметно-галузеву спрямованість такої його діяльності в 

системі конституційних функцій прокуратури; 

- встановити предмет, завдання та принципи діяльності прокурора у 

кримінальному провадженні на підставі угод, організаційних субʼєктів її 

здійснення; 

- надати загальну характеристику повноважень прокурора у кримінальному 

провадженні на підставі угод, розкрити організаційні форми їх реалізації; 

- сформулювати тактику і методику діяльності прокурора на окремих етапах 

кримінального провадження на підставі угоди про визнання винуватості; 

- виявити особливості тактики і методики діяльності прокурора при реалізації 

угоди про примирення; 

- внести науково обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення законодавчої 

регламентації та підвищення ефективності діяльності прокурора у кримінальному 

провадженні на підставі угод.   
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Об’єктом дослідження виступають правовідносини у сфері участі прокурора у 

кримінальному провадженні на підставі угод.  

Предметом дослідження є організаційно-правові основи участі прокурора у 

кримінальному провадженні на підставі угод. 

Методи дослідження. У межах дисертації використовується комплекс 

загальнонаукових і спеціальних методів пізнання. Методологічною основою 

дослідження є діалектичний метод, за допомогою якого з’ясовано сутність 

існуючих явищ і їх зв'язок з практичною діяльністю прокурора у кримінальному 

провадженні на підставі угод. Використання історичного і порівняльно-правового 

методів дозволило простежити в історичному аспекті процеси, пов’язані з 

розвитком інституту угод, а також розглянути міжнародний досвід участі прокурора 

у застосуванні договірних процедур у кримінальному провадженні (підрозділ 1.1). 

Метод функціонального аналізу дав змогу розглянути особливості використання 

повноважень прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод (підрозділ 

1.2). Метод правового моделювання використовувався при конструюванні 

оптимальної моделі участі прокурора у реалізації угод про визнання винуватості 

(підрозділи 2.1 – 2.3) та про примирення (підрозділ 2.4). Соціологічні методи 

застосовувалися при вивченні правозастосовної практики щодо участі прокурорів у 

кримінальному провадженні на підставі угод. Статистичний метод вживався при 

обробці результатів анкетування прокурорських працівників, при узагальненні 

вивчених доповідних записок, матеріалів кримінальних проваджень, а також інших 

матеріалів прокурорської та судової практики.  

Нормативну основу дослідження складають положення Конституції України, 

КК та КПК України, ЗУ «Про прокуратуру», відомчих актів Генерального 

прокурора, постанов та інформаційних листів Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних та кримінальних справ та ін. Також у роботі 

використовувалися Керівні принципи ООН, що стосуються ролі осіб, які 

здійснюють судове переслідування, від 1990 р.; Основні принципи ООН щодо 

впровадження програм відновного правосуддя у кримінальних справах від 2002 р.; 
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Рекомендації КМРЄ державам-членам та інші міжнародно-правові акти; 

законодавство деяких зарубіжних держав. 

Теоретичною основою дослідження є роботи фахівців у галузі теорії 

прокурорської діяльності, кримінального процесуального, кримінального, 

конституційного та міжнародного права, кримінології та інших юридичних наук. 

Емпіричну базу дослідження становлять: 1) аналітичні та статистичні дані 

Генеральної прокуратури України та прокуратур обласного рівня стосовно участі 

прокурорів у кримінальному провадженні на підставі угод за 2012-2016 рр.; 

2) судова статистика щодо застосування угод за 2012-2016 рр.; 3) результати 

анкетування 100 прокурорів-процесуальних керівників досудового розслідування, 

які мають досвід участі у кримінальному провадженні на підставі угод; 

4) узагальнення понад 100 кримінальних проваджень на підставі угод про визнання 

винуватості та про примирення, закінчених у 2012-2016 рр. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що робота є одним 

із перших у вітчизняній юридичній науці комплексним дослідженням теоретичних, 

організаційних і правових основ участі прокурора у кримінальному провадженні на 

підставі угод. 

уперше: 

- встановлено предмет прокурорської діяльності у кримінальному провадженні 

на підставі угод, що полягає у забезпеченні законності останнього, що передбачає 

зʼясування прокурором таких питань: 1) допустимість застосування угод; 2) 

доцільність їх застосування; 3) обґрунтованість застосування угод; 

4) добровільність їх укладення; 5) процедурність застосування угод;  

- аргументовано міжфункціонуальний характер діяльності прокурора у 

кримінальному провадженні на підставі угод є міжфункціональною, оскільки вона 

здійснюється в межах конституційних функцій організації і процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших 

питань під час кримінального провадження, нагляду за негласними та іншими 

слідчими і розшуковими діями органів правопорядку, підтримання публічного 

обвинувачення та нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у 
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кримінальних провадженнях, а також її альтернативний характер відносно 

загального порядку діяльності прокурора у кримінальному провадженні як такої, 

що передбачає спрощення й скорочення обсягу здійснення останньої; 

- визначено алгоритм діяльності прокурора у кримінальному провадженні на 

підставі угод, який включає такі етапи і форми: 1) етап підготовки і укладення 

угоди (досудовий або підготовчий етап), на якому діяльність прокурора 

здійснюється у таких формах: а) встановлення передумов для укладення угоди; 

б) ініціювання укладення угоди; в) безпосереднє укладення угоди; г) направлення 

угоди на розгляд суду; 2) етап затвердження угоди судом, на якому прокурор 

сприяє суду у встановленні обставин, які створюють передумови затвердження 

угоди; 3) етап виконання угоди, на якому діяльність прокурора може реалізуватися 

у таких формах: а) здійснення контролю за практичним виконанням умов 

затвердженої судом угоди; б) звернення до суду, який затвердив таку угоду, з 

клопотанням про скасування вироку; в) участь у судовому провадженні за 

клопотаннями про скасування судом вироку про затвердження угоди; г) ініціювання 

притягнення особи, винної в умисному невиконанні умов угоди, до юридичної 

відповідальності; 

- визначено завдання прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод, 

якими пропонується вважати: забезпечення застосування угод у тих випадках, коли 

це є можливим, доцільним і обґрунтованим; захист прав та законних інтересів 

сторін угод та інших учасників кримінального провадження, інтересів суспільства і 

держави на всіх етапах кримінального провадження на підставі угод; забезпечення 

додержання визначеної законом процедури застосування угод, а також реалізації 

закріплених у них домовленостей; поновлення порушених внаслідок невиконання 

умов угоди порядку кримінального провадження та прав її сторін тощо; 

удосконалено:  

- сформульовану попередниками систему спеціальних принципів 

кримінального провадження на підставі угод, до якої пропонується включити: 

добровільність; конфіденційність; загальнодоступність; застосування на будь-якій 

стадії кримінального провадження; індивідуальний характер. Встановлено вплив 
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кожного із них на практичну діяльність прокурора у сфері застосування угод в 

кримінальному провадженні; 

- визначення кримінального провадження на підставі угод як застосування 

особливого процесуального порядку, який є спрощеним щодо загального порядку 

кримінального провадження, і слугує досягненню процесуальної економії, яка 

полягає у найбільш повному та швидкому досягненню завдань кримінального 

провадження з мінімальним використанням необхідних для цього ресурсів; 

- положення щодо взаємодії прокурора, слідчого та суду у кримінальному 

провадженні на підставі угоди про визнання винуватості, що передбачає: 

ініціативну і визначальну роль прокурора як субʼєкта ініціювання, укладення і 

обгрунтування перед судом такої угоди; допоміжну і факультативну роль слідчого, 

який за дорученням або вказівкою прокурора може створювати умови для 

укладення угоди й забезпечувати оперативне супроводження її розгляду судом; 

контролюючу роль суду, який покликаний перевірити направлену прокурором 

угоду на відмовідність встановленим законом вимогам і ухвалити вирок на підставі 

та в межах досягнутих сторонами угоди домовленостей; 

набули подальшого розвитку: 

- пропозиції щодо розширення участі прокурора в сфері застосування угоди 

про примирення: надання йому повноважень виступати ініціатором початку 

переговорів щодо укладення такої угоди та створювати умови для їх проведення; 

покладення на нього обовʼязку щодо сприяння сторонам у пошуку медіатора; 

можливостей перевірки відповідності умов угоди про примирення вимогам закону 

та відмови у направленні її на розгляд суду в разі їх порушення; повноважень щодо 

контролю за реалізацією угоди про примирення після її затвердження судом тощо; 

- рекомендації щодо тактики і методики участі прокурора у кримінальному 

провадженні на підставі угод про визнання винуватості та про примирення на 

кожному з етапів його реалізації; 

- пропозиції щодо удосконалення нормативного врегулювання діяльності 

прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод на рівні Закону України 

«Про прокуратуру», КПК України, підзаконних та відомчих актів. 
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Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані в дисертації висновки та пропозиції можуть бути використані: 1) у 

сфері науково-дослідницької діяльності – для подальшого дослідження питань 

прокурорської діяльності у кримінальному провадженні на підставі угод; 2) у 

правотворчій роботі – для розробки нових і вдосконалення існуючих положень КПК 

України, Закону України «Про прокуратуру», галузевих наказів Генерального 

прокурора; 3) у навчальному процесі та навчально-методичній діяльності – під час 

викладання навчальних дисциплін: «Основи прокурорської діяльності», «Тактика і 

методика організації роботи прокурора», «Прокурор у кримінальному 

провадженні», «Кримінальний процес»; 4) у правовиховній діяльності – для 

підвищення рівня правової культури прокурорів, суддів, слідчих, адвокатів, інших 

учасників кримінального провадження, а також населення в цілому. 

Апробація результатів дисертації. Теоретичні положення, викладені у 

дисертації, розглядалися і обговорювалися на засіданнях кафедри організації судових 

та правоохоронних органів Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого, а також кафедри правосуддя Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Основні результати, висновки і пропозиції дослідження 

доповідалися автором на таких науково-практичних конференціях: Всеукраїнських 

науково-практичних конференціях молодих учених та здобувачів «Юридична осінь» 

2012 та 2014 рр. (м. Харків, 13.11.2012 і 14.11.2014), Міжнародному молодіжному 

науковому форумі «ЛОМОНОСОВ-2013» (м. Москва, Російська Федерація, 8-

13.04.2013), Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Актуальні питання державотворення в Україні» (м. Київ, 

24.04.2013), Круглому столі «Державна політика у сфері захисту прав потерпілих від 

кримінальних правопорушень» (м. Харків, 25.04.2013), XІІ та ХІІІ Міжнародних 

студентсько-аспірантських наукових конференціях «Актуальні проблеми прав 

людини, держави та правової системи» (м. Львів, 26-28.04.2013 та 25-27.04.2014), 

Міжнародній науковій конференції «Державний суверенітет і народний суверенітет в 

сучасних умовах» (м. Харків, 26-27.04.2014), Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Проблеми реформування прокуратури» (м. Харків, 15.04.2016).  



 11 

Публікації. Основні положення дисертації відображено у одноособовій 

монографії, 5 наукових статтях, опублікованих у фахових періодичних виданнях з 

юридичних наук України, одне з яких включене до міжнародних наукометричних 

баз, а також тезах 9 наукових доповідей на науково-практичних конференціях, 

семінарах та круглих столах. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТІ ПРОКУРОРА У 

КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ НА ПІДСТАВІ УГОД 

 

1.1. Соціальні, правові і теоретичні передумови участі прокурора у 

кримінальному провадженні на підставі угод 

 

Характеристика участі прокурора у кримінальному провадженні на підставі 

угод потребує зʼясування сутності останнього. Інститут кримінального 

провадження на підставі угод, регламентований главою 35 КПК України як 

особливий порядок кримінального провадження, за оцінкою О. З. Хотинської-Нор є 

однією із найважливіших новацій КПК України 2012 р., що суттєво змінили 

кримінальний процес [420, c. 232], яка позитивно оцінюється переважною 

більшістю проанкетованих з питань участі прокурорів у кримінальному 

провадженні на підставі угод респондентів (див. Додаток А). Його появу у 

вітчизняному законодавстві дослідники пов’язують із соціально-політичними 

змінами, що відбулися останнім часом у державі, які передбачають спрощення та 

прискорення кримінального провадження, відхід кримінальної політики держави 

від виключно каральної реакції на вчинене кримінальне правопорушення, 

розширення диспозитивності кримінального провадження [158, c. 654]. Відтак, 

найважливішим завданням, яке реалізується прокурором шляхом застосування у 

кримінальному провадженні договірних процедур, є спрощення й прискорення 

останнього. 

Виходячи із положень нового КПК України, швидкість може розглядатися і як 

завдання, і як основна засада кримінального провадження, втілена у категорії 

«розумні строки», яка, у свою чергу, передбачає, що кожен має право, щоб 

обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового 

розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите 

(ч. 5 ст. 28 КПК України). Усвідомлення необхідності забезпечення прискорення 

кримінального провадження зустрічається ще у працях радянських процесуалістів, 
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які розглядали швидкість як принцип досудового розслідування, значенням якого є 

те, щоб момент суду над особою, яка вчинила злочин, був максимально наближений 

до моменту вчинення злочину, що забезпечує успішну боротьбу зі злочинністю й 

загальний виховний результат процесу [190, c. 25; 381, c. 63-64]. В сучасних умовах 

важливість виконання завдання, яке полягає у швидкості кримінального процесу з 

тим, щоб відрізок часу з моменту початку кримінального провадження до 

встановлення всіх подій злочину та осіб, що його скоїли, був максимально стислий і 

близький до моменту вчинення злочину, сформульована на дисертаційному рівні у 

працях С. А. Ворожцова [35, c. 11], Г. В. Юркової [448, c. 19-20], підкреслюється у 

працях інших дослідників та методичних документах органів прокуратури [220, c. 

5; 366, c. 126] і розглядається як один із основних критеріїв додержання прав 

учасників кримінального провадження [263, c. 4]. Відповідно, запровадження у 

національне законодавство інституту угод пов’язується із розробкою механізмів 

прискорення вирішення кримінальних справ [331, c. 67]. 

Погоджуючись із вказаними міркуваннями, наголосимо, що прискорення 

кримінального провадження є важливим, проте не основним завданням, яке 

досягається прокуратурою за допомогою застосування інституту угод в 

кримінальному провадженні. Важливо звернути увагу і на те, що, визнаючи 

швидкість судочинства однією із умов успіху у боротьбі зі злочинністю, дослідники 

застерігають від поспішності, вказуючи, що на виправлення помилок завжди 

потрібно набагато більше часу і засобів, ніж на підготовку та прийняття 

правильного первісного рішення [135, c. 63-64]. З огляду на викладене, 

процесуальне призначення даного інституту необхідно розуміти більш широко – як 

забезпечення максимально раціонального здійснення кримінального провадження, 

яке окремими дослідниками пов’язується із поняттям «процесуальної економії». 

Остання полягає не лише у швидкості, простоті і дешевизні судочинства, а й 

швидкому та повному досягненні його мети, не пов’язаному з надмірними 

(необґрунтованими) матеріальними витратами і підкріпленому системою 

необхідних процесуальних гарантій [283, c. 61].  
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Так, ще в радянській процесуальній науці висловлювалася думка, що порядок 

кримінального судочинства повинен забезпечувати досягнення його завдань з 

найменшими витратами сил, засобів і часу з боку державних органів, посадових 

осіб і громадян [456, c. 25]. Наголошувалося, що засоби досягнення цілей 

кримінального судочинства серед іншого повинні відповідати вимогам наукової 

обґрунтованості, ефективності та економічності, тобто передбачати досягненням 

найкращого результату у конкретній кримінально-процесуальній ситуації з 

мінімізацією витрат сил і засобів суб’єктів кримінального судочинства для 

досягнення необхідних результатів [446, c. 103]. Необхідність оптимізації чинної 

кримінально-процесуальної форми, що дозволить раціонально й економно 

використовувати ресурси для здійснення правосуддя, скоротити строки розгляду 

справ, суттєво підвищити дію покарання, зняти надмірне навантаження з 

суддівського корпусу тощо, відстоюється і в працях сучасних дослідників [92, c. 

190].  

Потреба у процесуальній економії веде до пошуку альтернативних 

кримінальному переслідуванню засобів. Так, російські дослідники цього питання 

вказують, що одним із завдань альтернативних механізмів є прискорення 

кримінального судочинства і зменшення тягаря, який лежить на кримінальній 

юстиції [48, c. 16], або ж пошук прийнятних форм «розвантаження» її системи від 

зростаючого вала кримінальних справ [47, c. 20]. У контексті досягнення 

процесуальної економії розглядали перспективи впровадження у вітчизняне 

законодавство мирової угоди та угоди про визнання вини і українські дослідники 

[163, c. 239; 238, c. 59]. На цьому наголошується і у відповідних міжнародних 

документах, зокрема у Рекомендації R (87) 18 «Про спрощення кримінального 

правосуддя» Комітету міністрів РЄ державам-членам від 17.09.1987, якою 

передбачалися різні варіанти спрощення процедур кримінального судочинства 

[327]. Таким чином, кримінального провадження на підставі угод як сфера 

відповідної діяльності прокурора полягає у застосуванні особливого 

процесуального порядку, який є спрощеним по відношенню до загального порядку 

кримінального провадження, і слугує досягненню процесуальної економії, що 
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полягає у найбільш повному та швидкому досягненню завдань кримінального 

провадження з мінімальною витратою необхідних для цього ресурсів.  

У тлумачному словнику української мови поняття «угода» визначається як 

взаємна домовленість про що-небудь; договір, за яким встановлюються взаємні 

зобов’язання щодо чого-небудь [27, c. 1495]. Цей термін має переважно приватно-

правовий, цивілістичний характер. Крім того, висловлюється думка, що правова 

природа угод між обвинуваченням і захистом є ідентичною мировій угоді сторін, 

яка допускається у цивільному судочинстві [173, c. 195]. З огляду на це, його 

застосування у площині кримінального провадження, тобто публічно-правовій 

сфері, означає розширення приватних засад у кримінальному судочинстві, що 

цілком відповідає природі договірних відносин між захистом і обвинуваченням 

[417, c. 86]. Разом з тим, слушною є думка, що тут має місце не приватноправова 

угода, тобто правочин у цивілістичному розумінні, а публічно-правовий договір [48, 

c. 134-135; 333, c. 237], при чому саме офіційний характер останнього значною 

мірою зумовлює важливу роль прокурора в його укладенні. 

Прокуророві необхідно враховувати, що, як і будь-яка угода, зазначені 

передбачають згоду сторін з істотних питань кримінального права та процесу у 

конкретній справі, їх взаємні права і обов’язки, а також певні переваги, які отримує 

кожна з них внаслідок укладення і реалізації угоди. Це, в свою чергу, дозволяє 

розглядати угоди в кримінальному провадженні в контексті реалізації ідей 

кримінально-правового компромісу [5; 194; 270; 404; 408], що передбачає 

консенсуальне провадження – вирішення кримінальної справи на взаємовигідних 

умовах та угоді двох сторін – обвинувачення та захисту [16, c. 84]. З цієї точки зору 

кримінальному провадженню на підставі угод притаманна така загальна 

структурно-функціональна модель правового компромісу: наявність конфліктної 

ситуації, що вимагає розв’язання; мета; ініціатор компромісної угоди; психологічна 

та інтелектуальна готовність до співробітництва; добровільність компромісного 

рішення; підготовка до компромісного рішення та визначення суті компромісної 

угоди з обговоренням змісту поступок; самостійність обрання варіанту рішення 

сторонами; укладання компромісної угоди; створення умов щодо неможливості 
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ухилення від виконання компромісної угоди; отримання позитивних наслідків як 

кінцевого результату компромісу у вигляді бажаного інтересу, позитивного 

морально-психологічного стану [249, c. 8]. Компромісні норми гарантують особі, 

яка вчинила злочин, можливість альтернативного висновку щодо питань покарання 

за вчинений злочин [386, c. 108], тобто звільнення від кримінальної 

відповідальності або пом'якшення покарання за умови виконання нею визначених у 

законі позитивних посткримінальних вчинків, які сприяють реалізації головних 

завдань кримінально-правової боротьби зі злочинністю [407, c. 239-240], зокрема 

усуненню негативних наслідків злочину та справедливому вирішенню справи, а 

також економії кримінальної репресії та зменшенню питомої ваги засуджених у 

суспільстві [6, c. 85]. Отже, угоди у кримінальному провадженні повністю 

відповідають ознакам кримінально-правового компромісу, хоча і не вичерпують 

його можливих проявів. 

Згідно із ст. 468 КПК України, у кримінальному провадженні можуть бути 

укладені: 1) угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи 

обвинуваченим; 2) угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про 

визнання винуватості. Хоча законодавець не розрізняє кримінальне провадження 

щодо кожного виду угод, об’єднуючи порядок їх реалізації у спільне поняття 

«кримінальне провадження на підставі угод», кожна з них має значну специфіку 

правової природи, змісту та порядку застосування, а також ролі прокурора у їх 

реалізації. Тому цим видам угод необхідно надати самостійну характеристику. 

Інститут угод про визнання винуватості органічно властивий англосаксонській 

моделі кримінального процесу і є однією із її характерних рис [67, c. 58]. Він 

розглядається як процес, під час якого обвинувачений і обвинувач у кримінальній 

справі розробляють взаємоприйнятне рішення, яке підлягає затвердженню судом 

[80, c. 52; 258, c. 153]. У США, наприклад, він використовується переважно перед 

«традиційним» порядком кримінального провадження, оскільки за різними даними 

від 75 % до 90 % усіх кримінальних справ у США вирішується саме шляхом 

укладення угод про визнання винуватості [20, c. 175; 356, c. 147]. З одного боку, це 

зумовлено тим, що досить велика кількість кримінальних справ перевантажує 
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судовий механізм і він втрачає можливість забезпечити рівне для всіх правосуддя 

[244, c. 140-143], а з іншого – тим, що прокурор може «продати» свої сумніви, 

викликані нестачею доказів, за більш м’який вирок [155, c. 26]. Сутність таких угод 

в США полягає у відмові прокурора від одного або кількох злочинних епізодів (або 

у пред’явленні більш м’якого обвинувачення) за одночасного визнання 

обвинуваченим вини у вчиненні інших злочинів [85, c. 37-38]. Як наголошують 

Л. Д. Удалова та І. В. Паризький, у США визнання обвинуваченим своєї вини, як 

правило, тягне за собою спрощення процедури подальшого судочинства: попереднє 

слухання не є обов'язковим; укладаючи угоду, обвинувачений відмовляється від 

права на суд присяжних, угода усуває суперечки сторін з питання про винність 

обвинуваченого, дослідження доказів у суді практично не проводиться, розгляд 

закінчується винесенням обвинувального вироку, якщо від угоди обвинувачений не 

відмовився і не виникли інші вагомі обставини [404, c. 37-38]. Суддя зазвичай не 

бере участі в процесі переговорів щодо угоди, питання про будь-які домовленості, 

які так чи інакше допоможуть вирішити справу, найчастіше обговорюють прокурор 

та обвинувачений [58, c. 39]. Перед укладенням угоди прокурор проводить 

розʼяснювальну роботу з потерпілим, оскільки у законодавстві США немає поділу 

угод на види залежно від наявності у справі потерпілого [436, c. 180]. 

В Англії приблизно 98 % справ розглядаються за спрощеною процедурою 

судового розгляду, хоча процедура визнання вини є відносно неформальною і 

будується на взаємних пропозиціях сторін обвинувачення і захисту щодо вирішення 

кримінальної справи на обопільно вигідних та привабливих для обох сторін умовах 

[331, c. 65; 334, c. 36]. В англійському кримінальному процесі визнанню вини 

надається особливе значення, фактично воно має таке ж процесуальне значення, що 

й визнання позову відповідачем у цивільному судочинстві [277, c. 200]. 

Варто звернути увагу, що деякі дослідники вважають дане явище немислимим 

в контексті кримінально-процесуальних систем континентального типу, навіть 

протиприродним у традиційному розумінні [48, c. 185]. Такий підхід веде початок 

ще з міркувань відомого дореволюційного вченого І. Я. Фойницького, який у 1896 

р. вказував на необхідність державного обмеження свавілля сторін шляхом 
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встановлення правил: обвинувачу заборонено миритись із обвинуваченим; власне 

визнання обвинуваченим вини не звільняє суд від розгляду справи; відмова 

прокуратури від обвинувачення не звільняє суд від судового розгляду [415, c. 11].  

Попри це, останнім часом інститут угод про визнання вини знайшов підтримку 

багатьох науковців і практиків в усьому світі і отримав закріплення у законодавстві 

ряду європейських країн, а також пострадянських держав [335, с. 3; 356, c. 24]. 

Приміром, дещо подібним до нього є властивий для деяких європейських країн 

інститут трансакції – певної домовленості, сторонами якої виступають, з одного 

боку, держава в особі уповноважених органів, насамперед прокуратури, а з іншої – 

особа, яка підлягає потенційній кримінальній відповідальності. Держава вправі 

взяти на себе зобов’язання відмовитись від традиційних форм кримінальної 

репресії, якщо ця особа, в свою чергу, прийме її пропозицію з вказівкою форми і 

строків вчинення певних дій, які розцінюються державою як адекватне усунення 

негативних наслідків злочинного діяння [48, c. 134-135]. У Франції прокурор 

наділений широкими повноваженнями у сфері укладення угоди про визнання вини, 

і це дає можливість уникнути перевантаження судової системи [150, c. 118]. Навіть 

у Німеччині, яка завжди вважалася взірцем дотримання принципів законності та 

об’єктивної істини, набули поширення і були схвалені як Верховним, так і 

Конституційним судом угоди про визнання вини [445, c. 67], які передбачають, що 

підсудний бере на себе зобов’язання зізнатися у скоєнні діяння і часто також 

відшкодувати потерпілому завдану шкоду в обмін на зобов’язання суду щодо 

пом’якшення покарання [50, c. 372]. Одночасно, як наголошує Г. П. Середа, 

закріплена у КПК України модель угоди про визнання винуватості не є копією 

жодного із іноземних варіантів, оскільки в ній враховано особливості національної 

правової системи [361, c. 5]. 

Необхідно звернути увагу на те, що у науковій юридичній літературі 

висловлюються сумніви щодо можливості розглядати угоди про визнання 

винуватості в якості альтернативи кримінальному переслідуванню. Так, 

Л. В. Головко вказує, що весь сенс таких угод полягає у тому, що в результаті 

визнання обвинуваченим своєї вини перед судом кримінальне переслідування 
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закінчується офіційним проголошенням його винуватості і призначенням йому 

покарання, тож відмови від класичного кримінального переслідування (у 

процесуальному сенсі) та покарання (у матеріально-правовому сенсі) не 

відбувається [48, c. 183]. Дійсно, у найбільш загальних рисах угода про визнання 

винуватості являє собою домовленість сторони обвинувачення зі стороною захисту, 

згідно з якою обвинувачений визнає себе винним у всьому або частині 

пред’явленого обвинувачення в обмін на зменшення можливого покарання [218, c. 

167]. Як зауважує К. Б. Калиновський, зменшити можливе покарання обвинувач 

може такими способами: перекваліфікацією на менш тяжкий злочин; виключенням 

окремих пунктів із обвинувачення; зміною форми співучасті або стадії злочину; 

виключенням посилань на обставини, що обтяжують вину; наданням суду 

рекомендації про більш м’яке покарання [110, c. 37]. Проте реалізація угоди про 

визнання винуватості все ж передбачає скорочення обвинувальної діяльності 

прокурора та зменшення обсягу кримінальної відповідальності за вчинений злочин 

порівняно із «звичайною» процедурою кримінального провадження. Крім того, 

якщо традиційний порядок передбачає конфронтацію інтересів сторін, то укладення 

угоди сприяє їх консолідації, яка, на думку фахівців, є властивою альтернативним 

шляхам вирішення спорів [435, c. 12]. Тому з певним застереженням даний інститут 

все ж може бути віднесений до альтернативних, що визнає і сам Л. В. Головко, 

вказуючи на можливість визнання угод про визнання винуватості частковою 

альтернативою кримінальному переслідуванню в аспекті легального звільнення 

особи від кримінального переслідування за вчинення певних епізодів (злочинів) в 

обмін на визнання вини по іншим епізодам (злочинам) [48, c. 184].  

В кожному конкретному випадку, визначаючи можливість застосування угод 

про визнання винуватості як альтернативи загальному порядку кримінального 

провадження, прокурор має враховувати соціальне призначення даного інституту. 

Як вказують дослідники, воно, крім економічності, полягає також у отриманні 

визнання від обвинуваченого та (або) навіть його каяття [258, c. 48]. Вказівку на 

розуміння вітчизняним законодавцем значення угод про визнання винуватості 

містить ст. 470 КПК України, виходячи із аналізу якої застосування цих угод 
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покликане забезпечувати досягнення таких завдань: 1) прискорення кримінального 

провадження (як досудового, так і судового); 2) викриття більшої кількості 

кримінальних правопорушень; 3) профілактики кримінальних правопорушень.  

Попри те, що на відміну від угоди про визнання винуватості, угода про 

примирення розглядається як традиційна альтернатива кримінальному 

переслідуванню, законодавець регламентує їх у єдиному контексті, пов’язуючи із 

впровадженням у вітчизняний кримінальний процес відновного правосуддя. Так, ще 

розробники Концепції реформування кримінальної юстиції від 08.04.2008 звернули 

увагу на недоліки існуючої системи кримінальної юстиції, у зв’язку з чим 

наголосили на необхідності значно розширити застосування процедур відновного і 

примирного правосуддя, відповідно до яких суд прийматиме рішення щодо угоди 

про визнання вини або примирення обвинуваченого з потерпілим. Саме відновне 

правосуддя визначалося у цьому документі як форма правосуддя, основною метою 

якого є створення умов для примирення потерпілих і правопорушників та усунення 

наслідків, спричинених злочином або кримінальним проступком [325].  

Проте, якщо із наведеним визначенням поняття «відновне правосуддя» в 

цілому можна погодитися, поширення його на інститут угод про визнання 

винуватості не є коректним. Так, відповідно до п. 2 Основних принципів ООН щодо 

впровадження програм відновного правосуддя у кримінальних справах, відновний 

процес визначається як «будь-який процес, в якому потерпілий та правопорушник і, 

де доречно, будь-які інші особи чи члени громади, на яких скоєне правопорушення 

мало вплив, разом беруть активну участь у вирішенні справи, зазвичай із 

допомогою фасилітатора» [259]. Фахівці визначають відновне правосуддя як 

процес, за допомогою якого сторони, втягнуті у злочин, спільно вирішують як 

поводитись з його наслідками і які висновки зробити на майбутнє [3, c. 6]. Відновне 

правосуддя як широка і програмна концепція, включає, на думку правників, такі 

найважливіші аспекти: медіацію «жертва-злочинець»; схеми підтримки жертв 

злочину; профілактику повторних злочинів і ресоціалізацію злочинців; спеціальні 

виховні заходи, які застосовуються до певних груп злочинців з конкретними 

проблемами [375, c. 35]. Потреба у впровадженні відновного правосуддя, як 
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обґрунтовує відомий його дослідник Г. Зер, пов’язана із тим, що «сучасне 

кримінальне правосуддя зосереджується на покаранні та протистоянні… Поза 

увагою воно залишає потерпілих і громади з їхніми потребами. Замість того, щоб 

ганити злочинство, правосуддя часто заохочує його. Воно роз'ятрює рани, а не 

загоює» [108, c. 8].  

Відповідно, підхід, який має назву «відновне правосуддя», декларує себе як 

дієву альтернативу каральному підходу, або принаймні як додаткову гарантію 

досягнення цілей офіційного правосуддя [8, c. 41]. Воно виступає як якісно інша 

філософія відповіді суспільства на злочин, метою якої є відновлення порушених 

суспільних відносин, зцілення жертви, реальне відшкодування їй заподіяної 

злочином шкоди [15, c. 6; 107, c. 5; 118, c. 42; 288; 337, c. 50]. В цьому контексті 

відновне правосуддя забезпечує не лише притягнення винних до відповідальності, а 

й сприяє розвитку антикримінальної соціальної культури громадян, що на думку 

С. В. Прилуцького та ряду дослідників є важливою складовою доктрини протидії 

злочинності, яка виражається формулою: «соціальна культура громадян плюс 

кримінальна юстиція» [147, c. 208]. 

Важливо, що у центрі уваги відновлювального правосуддя знаходяться потреби 

і права потерпілих [212, c. 402; 392, c. 134; 395, c. 132], внаслідок чого досягається 

задоволення інтересів останніх і поновлення їхніх порушених злочином прав [411, 

c. 5-6]. Традиційно вважається, що право потерпілого на захист від вчиненого щодо 

нього злочину забезпечує держава шляхом здійснення кримінального 

переслідування особи, яка вчинила злочин, але за такої моделі потерпілий 

перетворюється на формальний об’єкт кримінального судочинства [208, c. 55]. 

Однак у парадигмі відновного правосуддя у випадку, коли постраждала особа 

добровільно відмовляється від претензій до винного, така відмова стає для держави 

перешкодою на шляху здійснення обвинувальної діяльності [275, c. 178], тобто у 

відповідних випадках потерпілий на свій розсуд має здійснювати право вибору – 

піддавати кримінальному переслідуванню обвинуваченого чи ні, тим самим 

обираючи оптимальне для себе вирішення кримінально-правового конфлікту [370, 
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c. 142]. Отже, потерпілий набуває реальних важелів впливу на хід та результати 

кримінального провадження, якими «за визначенням» наділяється лише прокурор.  

Відповідно, варто погодитися із думкою, що найбільш суттєва сутнісна 

відмінність угод про визнання винуватості від угод про примирення полягає у тому, 

що перша, являючись цілком осмисленою і практичною формою, нічого не змінює 

у каральній ідеології, оскільки не передбачає ніякого примирення, каяття, прощення 

і діяльної відповідальності [118, c. 43]. Єдине, що отримує в результаті її укладення 

потерпілий – це впевненість у тому, що виконавець злочину не уникнув покарання, 

а до виправних органів доставлять правопорушника, який визнав свою вину [385, c. 

113]. Натомість вказані вище завдання виконує примирення сторін, яке і повинне 

розглядатися у нерозривному взаємозв’язку із категорією «відновне правосуддя». 

Хоча дослідники і доводять, що відновне правосуддя було давньою традицією 

української національної правової культури [40, c. 108; 358, c. 71; 376, c. 167], до 

прийняття нового КПК України примирення розглядалося законодавцем і 

науковцями лише щодо справ «приватного обвинувачення» та у зв’язку зі 

звільненням від кримінальної відповідальності на підставі ст. 46 КК України [235, c. 

120]. Хоча, як доводять дослідники, юридична природа, процесуальний порядок та 

форма реалізації угоди про примирення та звільнення особи від кримінальної 

відповідальності у зв’язку із примиренням сторін є різними [134, c. 229], можна 

вважати, що угода про примирення і раніше була властива вітчизняному 

кримінальному провадженню, що не дозволяє розглядати даний інститут як 

принципово новий. Розширення сфери застосування даного виду угоди, яке 

відбулося з прийняттям нового КПК України, можна розглядати у загальному 

контексті розширення приватних засад кримінального провадження, як свідчення 

тенденції посилення приватного начала у галузі класичного публічного права щодо 

злочинів, у яких громадяни безпосередньо стають їх жертвами [151, c. 179-180; 354, 

c. 87; 388, c. 226; 459, c. 67], а також посилення процесуальної ролі потерпілого, 

забезпечення його права на відшкодування завданої шкоди [279, c. 269] і 

можливостей впливати на спрямованість і наслідки кримінального провадження.  
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Головними учасниками вирішення конфлікту в межах відновного правосуддя є 

самі сторони (підозрюваний, обвинувачений та потерпілий), а посередником 

виступає медіатор, який сприяє сторонам у реалізації їх права на примирення [372, 

c. 176]. Відповідно, ціль застосування альтернативних заходів полягає у досягненні 

приватної превенції шляхом розв’язання конфлікту між обвинуваченим, потерпілим 

і суспільством взагалі поза рамками кримінального судочинства [368, c. 196] 

шляхом матеріальної і моральної компенсації [400, c. 75]. Це передбачає, що процес 

правосуддя повинен сприяти активному залученню до нього потерпілих, 

правопорушників та представників їхніх спільнот, а держава не повинна домінувати 

та сприяти виключенню осіб із процесу правосуддя [23, c. 34; 84, c. 198]. 

Відповідно, від застосування відновного правосуддя отримують перевагу всі 

сторони конфлікту, оскільки цей підхід дозволяє потерпілим отримати 

відшкодування, почуватися безпечно та досягти відчуття завершеності справи; 

правопорушникам – усвідомити причини та наслідки їхньої поведінки та свідомо 

взяти на себе відповідальність за них; а також сприяє громадам у розумінні 

глибинних причин правопорушення та попередження злочинності [259], 

досягненню злагоди у суспільстві [364, c. 387]. 

Міжнародний досвід передбачає різноманітні шляхи досягнення примирення. 

Приміром, відповідно до п. 2 Основних принципів ООН щодо впровадження 

програм відновного правосуддя у кримінальних справах, відновні процеси можуть 

охоплювати медіацію, примирення, обговорення/конференції та «кола правосуддя». 

У Пояснювальній записці до Рекомендації № R (99) 19 виокремлюються такі 

основні моделі примирення: (1) неформальне посередництво, яке здійснюється 

працівниками органів кримінальної юстиції; (2) традиційні сільські або родові 

сходки; (3) посередництво між постраждалим і правопорушником за допомогою 

спеціально призначеного медіатора; (4) програми переговорів про компенсацію; (5) 

розгляд справ громадськими судами; (6) сімейні та громадські конференції [288]. 

Разом з тим, серед них найпоширенішою на практиці є медіація між потерпілим та 

правопорушником [15, c. 20; 33, c. 10], яка має ряд переваг, поєднуючи в собі 

універсальність, прагматичність і гуманістичний підхід [427, c. 9], є засобом 
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мінімізації ризиків виникнення конфліктів [94, c. 160], є короткотривалим, 

неворожим та орієнтованим на виконання завдання підходом до розв’язання 

конфлікту [282, c. 33]. Європейська спільнота активно заохочує її впровадження, 

наголошуючи, що кожен член ЄС повинен шукати шляхів сприяння медіації у 

кримінальних справах щодо тих правопорушень, які підлягають таким видам 

заходів, і забезпечити врахування у кримінальному процесі кожної угоди між 

жертвою та правопорушником, досягнутої у процесі медіації [318].  

З огляду на це, дослідники роблять висновок, що впровадження відновного 

правосуддя сприятиме формуванню позитивного іміджу нашої держави серед 

світової спільноти [371, c. 121; 394, c. 58], оскільки виступає втіленням 

загальносвітової тенденції щодо розвитку компромісних способів урегулювання 

конфліктів кримінального судочинства. За оцінками фахівців, більш ніж 20-річний 

досвід застосування програм примирення в окремих країнах (США, Канада, 

Німеччина, Великобританія та ін.) засвідчив ефективність відновного, 

альтернативного правосуддя, насамперед у формі медіації. Так, у деяких штатах 

США участь сторін у медіації є обов’язковою умовою призначення дати розгляду 

спору у суді у випадку, якщо медіація виявиться безуспішною [293, c. 65]. Попри те, 

що, на думку окремих дослідників, у зарубіжних країнах застосування 

відновлювальних засобів все ще знаходиться на експериментальному етапі [274], 

протягом останніх років активізувався рух за впровадження програм примирення в 

Східній Європі. Так, у Польщі програми примирення (медіації) були впроваджені та 

були прийняті на рівні національного законодавства, і можуть застосовуватися на 

будь-якому етапі судочинства, без жодних обмежень на її проведення, якщо це є 

доцільним [210, c. 49], без зарахування до строків досудового слідства [330, c. 314], 

а наслідки «успішної медіації» були зафіксовані у Кримінальному кодексі 

Республіки Польщі [29, c. 37]. У Росії прийняття закону про медіацію стало 

значною віхою на шляху розвитку громадянського суспільства і формування основ 

правової держави [428, c. 237; 96]. Отже, поширення медіації та інших програм 

відновного правосуддя є загальносвітовою тенденцією, якій слідує й вітчизняний 

законодавець. 
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У зв’язку із цим питання медіації потребують додаткової уваги. У європейській 

практиці медіація визначається як процес пошуку до або під час кримінального 

процесу взаємоприйнятного рішення між потерпілим та правопорушником за 

посередництва компетентної особи – медіатора [318]. Отже, медіація – це лише 

процес досягнення примирення за допомогою посередника, а не саме примирення 

як таке. Метою медіації є складання сторонами взаємоприйнятної угоди про умови 

примирення й порядок виконання взятих на себе зобов’язань [396, c. 139], а також 

оптимальне вирішення конфліктної ситуації на основі дискурсу, в якому можуть 

взяти участь усі бажаючі, примирення сторін і відшкодування шкоди [32, c. 381; 

130, c. 15; 365, c. 20]. Ці та інші переваги роблять медіацію перспективним засобом 

досягнення примирення між сторонами й практичного втілення ідей відновного 

правосуддя у практику кримінального провадження. Особливістю медіації і її 

найбільш суттєвою відмінністю від «традиційного» кримінального судочинства є 

зміна головних дійових осіб процесу. Якщо основними суб’єктами кримінального 

провадження виступають держава і правопорушник, то в межах медіації на перший 

план виходять потерпілий і правопорушник [37, c. 101; 272, c. 104; 288; 406]. Тому 

застосування медіації в кримінально-правовій теорії розглядається як прискорене і 

толерантне провадження, що дає змогу вирішувати конфлікт у більш короткі 

строки, поза межами кримінальної юстиції, орієнтуючись на профілактику та 

боротьбу зі злочинністю [226, c. 27], а з суто практичної точки зору відсутність 

медіативних технологій тягне непродуктивність судової системи, сприяє 

фінансовим витратам, яких можливо було б уникнути [458, c. 328]. В цьому 

виявляється не лише «приватна», а й «публічна» цінність медіації, що має 

враховуватися прокурорами як носіями публічних інтересів у сфері кримінального 

провадження. 

Загалом, не можна не визнати, що «організаційні» переваги застосування обох 

різновидів угод в цілому збігаються. В результаті, як вказується у науковій 

юридичній літературі, створюється можливість частково зняти гостроту та 

напруженість конфлікту інтересів у кримінальному судочинстві [367, c. 71], 

скоротити витрати Державного бюджету на кримінальне переслідування по 



 26 

малозначних справах, розвантажити суд і слідчих від їх ведення [396, c. 143], 

економити час на розгляд справи, оптимізувати судовий процес, збільшити довіру 

населення до правосуддя [141, c. 136], зменшити кількість вироків до позбавлення 

волі, і, в кінцевому результаті, скоротити витрати на пенітенціарну систему [288], 

уникнути подальшої криміналізації осіб, що вчинили злочин [192, c. 400] тощо. 

Загалом, забезпечує більш повну реалізацію суспільних і державних інтересів, 

оскільки спрощений порядок кримінального провадження звільняє час і зусилля 

органів досудового розслідування, прокуратури і суду, що сприяє економії 

людських, часових і матеріальних ресурсів. Проте ці явища є різними за своєю 

природою, що зумовлює особливості участі прокурора у кримінальному 

провадженні щодо реалізації кожного з них.  

Характеризуючи правові основи діяльності прокурора у кримінальному 

провадженні на підставі угод, необхідно відзначити, що у науковій юридичній 

літературі це поняття визначається як сукупність правових норм, які визначають 

засади організації та діяльності органів прокуратури України, встановлюють статус 

працівників органів прокуратури, регулюють правовідносини, що виступають 

об’єктом прокурорської діяльності, регламентують її порядок, визначають способи, 

методи і засоби її здійснення [179, c. 5]. Отже, правові основи діяльності прокурора 

у кримінальному провадженні на підставі угод складають положення різних за 

юридичною силою і предметом регулювання нормативних актів, що регламентують 

як загальні засади, порядок та правові наслідки застосування інституту угод, так і 

визначають специфіку ролі прокурора у реалізації останнього.  

При цьому необхідно враховувати, що інститут кримінального провадження на 

підставі угод є комплексним. Приміром, О. А. Парфило зазначає, що інститут 

компромісу за своєю природою є міжгалузевим, оскільки він включає як 

кримінально-правові, так і кримінально-процесуальні норми. До останніх, зокрема, 

відносяться норми, що регулюють порядок реалізації правового компромісу, норми, 

що регулюють примирення, а також норми, які регулюють порядок укладання 

угоди на випадок визнання вини особою, яка вчинила злочин [267, c. 79]. У 

вказаних міркуваннях простежується тенденція класифікувати правові основи 
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кримінального провадження на підставі угод залежно від їх галузевої (норми 

кримінального та кримінального процесуального законодавства) та предметної 

спрямованості.  

Загалом, вказаний підхід може бути взятий за основу, проте потребує 

доповнення і розширення. Так, досить широку і відносно самостійну сферу таких 

правових основ складають положення міжнародних актів, на підставі та у 

відповідності до яких вітчизняний законодавець запровадив інститут угод. Не 

можна обійти увагою також конституційний рівень правового регулювання 

вказаних питань. У площині даного дослідження важливого значення набуває 

нормативне регулювання прокурорської діяльності у сфері застосування інституту 

угод, яке має місце на рівні не лише КПК України, а й ЗУ «Про прокуратуру» та 

відомчих актів ГП тощо. З урахуванням цього зробимо деякі зауваження стосовно 

правових основ діяльності прокурора у кримінальному провадженні на підставі 

угод. 

Так, на національному рівні правові основи участі прокурора у кримінальному 

провадженні на підставі угод передусім складаються на конституційному рівні. 

Передумови для впровадження у кримінальне процесуальне законодавство 

інституту угод створюють положення ст. 3 Конституції України, оскільки він 

покликаний скоротити час кримінального провадження, забезпечити оперативний 

розгляд кримінальних правопорушень судом, узгодити позиції сторін стосовно 

кримінального покарання. Тим самим сфера кримінального провадження стає більш 

гуманною, в ній враховуються як інтереси потерпілих, так і правопорушників. 

Таким чином, на виконання ст. 3 Конституції України держава розширює сферу 

приватних інтересів у кримінальному судочинстві, надає можливість сторонам 

самостійно впливати на хід і результати кримінального провадження, забезпечуючи 

як додержання прав і свобод учасників кримінального провадження, так і 

реалізацію суспільних інтересів. Важливе значення стосовно інституту угод мають 

положення ч. 2 ст. 62 Конституції України, згідно з якими юридична 

відповідальність особи має індивідуальний характер. Як було обґрунтовано вище, 

запровадження у вітчизняне законодавство кримінального провадження на підставі 
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угод, серед іншого, пов’язується саме з необхідністю індивідуалізації та гнучкого 

застосування кримінальної відповідальності. Таким чином, з одного боку 

положення ч. 2 ст. 62 Конституції України створюють передумови для 

запровадження інституту угод як альтернативи загальному порядку притягнення до 

кримінальної відповідальності, а з іншого – останній розвиває і наповнює їх 

конкретним змістом відносно індивідуалізації кримінальної відповідальності. 

Правові засади кримінального провадження на підставі угод складають й інші 

конституційні положення, наприклад, ст. 62 Конституції України, згідно із якою 

особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана 

кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і 

встановлено обвинувальним вироком суду; ст. 131-1, які встановлюють функції 

прокуратури, в межах реалізації яких прокурор бере участь у кримінальному 

провадженні на підставі угод; ч. 2 ст. 129, що визначає основні засади судочинства 

тощо. Наголосимо, що норми галузевого законодавства, що регламентують 

кримінальне провадження на підставі угод, повинні неухильно відповідати 

положенням Конституції України, які мають відносно них вищу юридичну силу і 

виступають як норми прямої дії. 

Найбільш детально питання участі прокурора у кримінальному провадженні на 

підставі угод регламентується галузевим законодавством. Насамперед, це 

положення КПК України, а саме Глави 35, присвяченої кримінальному 

провадженню на підставі угод. У ній визначаються види угод у кримінальному 

провадженні, порядок ініціювання та укладення угоди, а також судового 

провадження на її підставі, зміст угод, правові наслідки укладення та затвердження 

угоди, а також наслідки її невиконання. Разом з тим, важливі положення стосовно 

угод містяться й в інших структурних частинах КПК України, зокрема Главі 27 

«Підготовче провадження», Главі 31 «Провадження в суді апеляційної інстанції» 

тощо. Ці та інші норми КПК України регламентують роль прокурора у 

кримінальному провадженні на підставі угод, згадуючи його на різних етапах 

реалізації останнього. Разом з тим, КПК України не містить окремої статті, 

присвяченої участі прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод. Не 
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виділяються ці положення й у ст. 36 КПК України, присвяченій повноваженням 

прокурора у кримінальному провадженні. Оскільки, як буде обґрунтовано далі, 

прокурор є центральним суб’єктом даного кримінального провадження, 

виокремлення відповідних норм, які б передбачилии окремі завдання та спеціальні 

повноваження прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод, а також 

особливості його процесуальної ролі стосовно кожного окремого виду угод, 

уявляється цілком можливим і необхідним.  

Комплексний характер інституту угод зумовлює необхідність звернення до 

положень не лише кримінального процесуального, а й кримінального закону. Як 

справедливо зауважує О. В. Капліна, взаємозв’язок норм цих двох галузей права 

виявляється в тому, що обидві галузі оперують спільними поняттями і мають 

спільні комплексні інститути [112, c. 43-44], до яких можна віднести й інститут 

угод. Це зумовлюється тим, що під час застосування цього інституту вирішуються 

питання не лише процесуального, а й матеріального права. Таким чином, важливу 

роль у регламентації інституту угод відіграє КК України. Значення останнього 

полягає, по-перше, у врегулюванні матеріальних наслідків застосування інституту 

угод (ч. 5 ст. 65 КК України). При цьому ВСС звертає увагу на те, що домовленості 

сторін угоди при узгодженні покарання не мають виходити за межі загальних засад 

призначення покарання, встановлених законом України про кримінальну 

відповідальність [306]. Тобто положення КК України чітко визначають межі 

диспозитивного розсуду сторін при укладенні угоди що вирішення питань 

матеріального права. По-друге, КК України передбачає укладення угоди в якості 

обставини, що впливає на прийняття рішення про звільнення від відбування 

покарання з випробуванням (ч. 2 ст. 75 КК України). По-третє, значення КК 

України полягає у тому, що він встановлює кримінальну відповідальність за умисне 

невиконання угоди про примирення або про визнання винуватості (ст. 389-1 КК 

України), закріплюючи тим самим кримінально-правову гарантію належного 

виконання сторонами угоди її умов. 

Виступаючи учасником кримінального провадження на підставі угод, прокурор 

залишається посадовою особою органів прокуратури, тому на нього в повному 
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обсязі поширюються положення Закону України «Про прокуратуру» та відомчих 

актів Генерального прокурора. Необхідно відмітити, що Закон України «Про 

прокуратуру» не містить окремих положень, присвячених участі прокурора у 

кримінальному провадженні на підставі угод, проте опосередковано регламентує 

цю діяльність у ст. ст. 22 та 25 при регламентації повноважень прокурорів, 

спрямованих на реалізацію відповідних функцій прокуратури, що здійснюються у 

сфері кримінального провадження. Натомість регламентація розглядуваної 

діяльності у відомчих актах Генерального прокурора є більш повною. У базовому з 

питань регламентації участі прокурорів у кримінальному провадженні наказі 

Генерального прокурора № 4 гн від 19.12.2012 р. «Про організацію діяльності 

прокурорів у кримінальному провадженні» [315] низка положень деталізують деякі 

питання участі прокурорів у кримінальному провадженні на підставі угод. Зокрема, 

п. 5 даного Наказу покладає на прокурорів обов’язок забезпечити інформування 

потенційних сторін угоди про їхнє право на укладення угоди, а також роз’яснення 

механізму реалізації цих прав. Пункт 16 встановлює вимоги до думки прокурора 

щодо можливості затвердження угоди у підготовчому судовому засіданні. Пунктом 

19 регламентується діяльність прокурора щодо застосування інституту угод під час 

судового провадження. Пункти 28-28.1 Наказу № 4 гн передбачають дії прокурора у 

разі невиконання угоди про визнання винуватості тощо.  

Разом з тим, подібну правову регламентацію можна вважати фрагментарною. Її 

недоліками є, з одного боку, дублювання положень кримінального процесуального 

закону, а з іншого – неповнота і обмежений характер. З огляду на це, вважаємо за 

доцільне запропонувати розробку і прийняття окремого наказу Генерального 

прокурора «Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні 

на підставі угод», у якому були б визначені окремі завдання прокурора у 

кримінальному провадженні на підставі угод, визначено алгоритм участі прокурорів 

у такому кримінальному провадженні, деталізовано повноваження прокурорів щодо 

реалізації кожного з різновидів угод, а також визначено критерії оцінки 

ефективності діяльності прокурорів у кримінальному провадженні на підставі угод. 
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Оскільки інститут угод є новим для вітчизняного законодавства, то потребує 

детальної уваги також міжнародний досвід застосування інституту угод, а також 

участі прокурорів у їх реалізації. З цього приводу необхідно звернути увагу на 

існування значної кількості рекомендаційних міжнародних актів, положення яких 

не мають обов’язкової сили, проте набувають по відношенню до актів 

національного законодавства характеру міжнародно-правових стандартів [447, c. 

615]. Такі стандарти є підставою в першу чергу для міждержавної співпраці з 

питань їх забезпечення, діяльності спеціальних міжнародних органів спостереження 

за дотриманням і захистом прав людини [453, c. 44], проте їх значення полягає 

також у тому, що за допомогою їх додержання на національному рівні 

забезпечується реалізація демократичних ідей правосуддя, вироблених світовою 

практикою і наукою, що відповідною Концепцією від 28 квітня 1992 р. було 

визначено в якості одного із першочергових завдань судово-правової реформи
 
в 

Україні [142]. Необхідно погодитися з Л. М. Лобойком, який вважає, що відмова від 

реформування кримінально-процесуального права шляхом впровадження 

міжнародних стандартів призводить до порушення прав людини і відповідальності 

нашої держави за невиконання міжнародних зобов’язань [199, c. 85]. Як слушно 

зауважує Ю. О. Гурджі, значення міжнародно-правових стандартів зростає при 

розробці національним правозастосовувачем позиції з конкретного правового 

питання з приводу обсягу і змісту якогось поняття [66, c. 81-82], яким у нашому 

випадку виступає кримінальне провадження на підставі угод. Такі міжнародно-

правові стандарти можна класифікувати на декілька груп за різними критеріями. 

Так, залежно від рівня міжнародних організацій, якими були прийняті відповідні 

документи, можна виділити акти рівня ООН та її структур, а також рівня Ради 

Європи. Залежно від предметної спрямованості, дані документи стосуються 

відновного правосуддя, примирення (тобто предметної сфери застосування угод) 

або органів кримінального переслідування (прокуратури як суб’єкта їх реалізації) 

тощо.  

Передусім, необхідно звернути увагу на Резолюцію про основні принципи 

щодо впровадження програм відновного правосуддя у кримінальних справах, 
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ухвалену ООН у липні 2002 р. [259]. У ній наголошувалося, що відновне 

правосуддя є концепцією подолання злочинності, що характеризується повагою до 

гідності та рівності кожної особи, сприяє налагодженню взаєморозуміння та 

розбудові соціальної гармонії. Резолюція рекомендувала державам-членам 

розглядати питання вироблення інструкцій та стандартів, що керуватимуть 

запровадженням програм відновного правосуддя на основі запропонованих у ній 

принципів. 

Важливим у контексті встановлення європейських стандартів застосування 

інституту угод документом є Рекомендація R (87) 18 «Про спрощення 

кримінального правосуддя» КМРЄ державам-членам від 17.09.87 [327], яка 

запропонувала усунути затримки у відправленні кримінального правосуддя 

шляхом: вживання принципу дискреційного судового переслідування; застосування 

таких заходів, коли йдеться про покарання за злочини, які не є тяжкими, а саме: т. 

зв. сумарних процедур, позасудового врегулювання справи відповідними 

компетентними правоохоронними органами як можливої альтернативи 

кримінальному переслідуванню, так званих спрощених процедур; спрощення 

звичайних судових процедур. Питання застосування процедур примирення 

регламентує Рекомендація № R (99) 19 КМРЄ від 15.09.99 щодо медіації у 

кримінальних справах [346], яка закріпила визначення, основні принципи, правову 

основу медіації у кримінальних справах, регламентувала діяльність служб медіації 

та її розвиток тощо. У контексті нашого дослідження особливий інтерес становлять 

положення Розд. IV «Особливості функціонування системи кримінальної юстиції у 

зв’язку із проведенням медіації», що передбачає стандарти діяльності прокуратури 

у зв’язку із проведенням медіації, зокрема той факт, що передання справи в службу 

медіації і надання результатам медіації юридичного значення залежать від органів 

кримінальної юстиції (п. 9 Рекомендації). 

Поряд з вказаними рекомендаціями, важливість впровадження альтернативних 

кримінальному переслідуванню процедур, ідей посередництва і примирення 

підкреслюється ще у низці документів РЄ. Так, приміром, Рекомендація № R (85) 11 

про становище потерпілого у сфері кримінального права і процесу пропонує 
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державам вивчити можливі переваги медіації і примирювальних процедур [340]. 

Рекомендація № R (87) 20 про соціальний вплив на злочинність неповнолітніх 

пропонує переглянути законодавство і змінити судову практику, зокрема з метою 

заохочення розвитку альтернативних процедур і посередництва [341]. Рекомендація 

№ R (87) 21 про підтримку постраждалих і про попередження віктимізації 

рекомендує заохочувати на національному і місцевому рівнях експерименти у сфері 

посередництва між правопорушниками і потерпілими [342]. Рекомендація № R (92) 

17 щодо співрозмірності вироків підкреслює, що призначення покарання повинно 

відповідати сучасній і гуманній кримінальній політиці, передусім орієнтованій на 

скорочення застосування позбавлення волі шляхом, серед іншого, використання 

альтернативних процедур [344]. Рекомендація № R (95) 12 про управління 

кримінальним правосуддям звертає увагу на те, що політика декриміналізації, 

звільнення від покарання, використання альтернативних процедур, медіації, 

спрощення кримінального судочинства полегшує роботу системи кримінальної 

юстиції, пом’якшуючи, наприклад, проблеми зростаючого перевантаження 

справами і нестачі бюджетних коштів [345]. Рекомендація R (2006) 8 щодо надання 

допомоги потерпілим від злочинів наголошує на необхідності захисту прав і 

законних інтересів потерпілих при проведенні медіації тощо [343]. 

Ці та інші документи стали основою для прийняття Рамкового рішення Ради 

ЄС «Про положення жертв у кримінальному судочинстві» від 15 березня 2001 р., 

яке навело визначення поняття «медіація в кримінальних справах», а також 

зобов’язало всі країни ЄС поширювати посередництво в кримінальних справах та 

забезпечувати прийняття до розгляду будь-якої угоди між жертвою та 

правопорушником, досягнутої в процесі посередництва. Передбачалося, що до 22 

березня 2006 р. всі країни ЄС повинні в обов’язковому порядку ухвалити закони, які 

б забезпечували проведення посередництва в кримінальних справах [318]. 

Таким чином, участь прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод 

можна вважати міжнародним стандартом, зумовленим виключною роллю 

прокуратури у здійсненні кримінального переслідування. Регламентуючи роль 

прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод, вітчизняний 
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законодавець в цілому сприйняв викладені вище міжнародні стандарти у цій сфері, 

хоча й у дещо обмеженому вигляді стосовно встановлення заборони прокурору 

брати участь в процесі застосування угод про примирення, про що більш детально 

мова йтиме далі. 

Важливе соціальне значення кримінального провадження на підставі угод, а 

також нормативне закріплення їх у законодавстві України зумовлює підвищену 

увагу вітчизняних дослідників до цього інституту. Слід відмітити, що наукові 

розробки у цій сфері ведуться передусім в межах наукової спеціальності 12.00.09 – 

кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова 

діяльність і зосереджують увагу на процесуальних аспектах кримінального 

провадження на підставі угод. 

Так, одним із перших у вітчизняній юридичній науці вказану проблематику 

почав розробляти П. В. Пушкар, захистивши у 2005 р. кандидатську дисертацію на 

тему «Угода про визнання вини у сучасному кримінальному процесі: порівняльно-

правове дослідження» [335]. У своїй роботі П. В. Пушкар проаналізував поняття і 

значення угоди про визнання вини в сучасному кримінальному процесі, види угод 

про визнання вини та етапи їх укладання, особливості угод про визнання вини в 

державах загальної правової традиції та континентального права. Певну увагу автор 

приділив повноваженням прокурора як учасника угоди про визнання винуватості, 

зокрема розглянуши на прикладі США проблеми щодо необхідності обмеження 

широких дискреційних повноважень прокурора у цій сфері, проте конкретні 

пропозиції щодо регламентації ролі прокурора в застосуванні угод про визнання 

вини в Україні ним розроблені не були. Загалом, вказане дослідження мало цінність 

передусім в аспекті вивчення зарубіжного досвіду застосування цього інституту, 

оскільки виконувалося задовго до його запровадження у вітчизняне законодавство. 

Порівняльно-правове дослідження укладення угод у кримінальному 

провадженні також було проведено Є. В. Повзиком у захищеній в 2013 р. 

кандидатській дисертації на тему: «Правові наслідки визнання підозрюваним, 

обвинуваченим своєї вини (порівняльно-правове дослідження)» [281], зокрема 

розділ 2 цієї роботи був присвячений застосуванню договірних процедур при 
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визнанні підозрюваним, обвинуваченим своєї вини, що стосувалося укладення угод 

про визнання винуватості та про примирення. В цьому контексті автор розглянув 

деякі питання щодо ролі прокурора в укладенні угод про визнання винуватості в 

Україні та зарубіжних державах, однак конкретних пропозицій щодо удосконалення 

статусу прокурора як сторони угоди про визнання винуватості в Україні зроблено 

не було. 

З урахуванням практики застосування чинного КПК України процесальні 

аспекти інституту угод дослідив Р. В. Новак у кандидатській дисертації на тему 

«Кримінальне провадження на підставі угод в Україні» [248]. Автор розглянув 

інститут угод як різновид особливих порядків кримінального провадження і як 

прояв диференціації кримінальної процесуальної форми, проаналізував його 

міжнародні стандарти, дослідник сутність, особливості процесуального порядку і 

проблемні питання кримінального провадження на підставі угод про примирення та 

про визнання винуватості. Питання ролі прокурора у такому кримінальному 

провадженні було проаналізовано передусім в аспекті застосування угод про 

визнання винуватості, при цьому, поряд з власними напрацюваннями, Р. В. Новак 

використав і розвинув ряд сформульованих нами у виданій в 2015 р. монографії з 

питань участі прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод [403] та 

інших наукових роботах положень, зокрема щодо здійснення прокурором нагляду 

за виконанням засудженим умов угоди про визнання винуватості, необхідності 

встановлення в угодах обовʼязків щодо співпраці, застосування до підозрюваних, 

обвинувачених, які уклали такі угоди, заходів безпеки тощо. Разом з тим, 

Р. В. Новак не ставив завдання щодо комплексного дослідження ролі прокурора у 

кримінальному провадженні на підставі угод, і його напрацювання у цій сфері 

мають фрагментарний характер. 

Інститут угод у кримінальному провадженні привертає увагу дослідників з 

інших наукових спеціальностей. Так, у 2016 р. С. О. Ященко було захищено 

кандидатську дисертацію на тему «Кримінальна відповідальність за умисне 

невиконання угоди про примирення або про визнання винуватості» за науковою 

спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-
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виконавче право [460], у якій було розроблено питання кримінальної 

відповідальності за умисне невиконання угоди про примирення або про визнання 

винуватості у її кримінально-правовому аспекті. Попри те, що питання ролі 

прокурора у застосуванні угод у кримінальному провадженні, а також кримінальної 

відповідальності за їх невиконання у вказаній дисертації розглядалися лище 

побічно, ця робота має теоретичне значення в аспекті здійснення прокурором 

контролю за реалізацією угод, про що мова йтиме у підрозділі 2.3 нашої дисертації. 

Психолого-правові особливості кримінального провадження на підставі угод 

були досліджені на рівні однойменної кандидатської дисертації О. В. Стратія, 

виконаної в межах наукової спеціальності 19.00.06 – юридична психологія [379]. У 

вказаній дисертації була не лише надана психолого-правова характеристика угод у 

кримінальному провадженні та розкрито психологічні особливості діяльності 

субʼєктів їх укладення, а й проаналізовано розвиток інституту угод у 

кримінальному провадженні, міжнародний досвід його застосування тощо. Зокрема, 

при аналізі міжнародного досвіду застосування угод автор приділив увагу ролі 

прокурора у їх застосуванні в деяких зарубіжних країнах, а також дослідив 

психологічні особливості діяльності прокурора як сторони угоди про визнання 

винуватості. Таким чином, вказане дослідження має вагоме значення в аспекті 

психолого-правової характеристики участі прокурора у кримінальному провадженні 

на підставі угод. 

Кримінальне провадження на підставі угод привертає увагу багатьох інших 

дослідників, що підтверджує загалом великий обсяг наукових публікацій з даних 

питань. Так, низку наукових статей і тез з вказаної проблематики опублікували такі 

вчені, як О. Г. Добровольська [74-777], І. О. Кісліцина [127-129], 

Л. П. Краснопольська [152-153], А. В. Лапкін [182-184; 186-187], О. О. Леляк [191-

193], Д. М. Лобань [197-198], С. В. Малихіна [208-209], Н. В. Нестор [239-243], 

А. Р. Туманянц [394-399], Н. О. Турман [401; 439] та ін. Проблематику угод не 

обійшли увагою й такі відомі вітчизняні вчені, як І. В. Гловюк [45], 

Ю. М. Грошевий [58], Ю. М. Дьомін [81], Л. М. Лобойко [200], В. Т. Маляренко 

[210-211], В. Т. Нор [252], І. І. Присяжнюк [293], Г. П. Середа [361], І. А. Тітко [388-
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390], О. Г. Шило [432-434] та ін. Як правило, у наукових публікаціях з цього 

питання так чи інакше розглядається роль прокурора у кримінальному провадженні 

на підставі угод, хоча лише окремі з них предметно присвячені цим питанням. 

З огляду на викладене, проблеми кримінального провадження на підставі угод 

можна вважати міжцисциплінарним предметом теоретичних досліджень, у царині 

яких переважають розробки кримінальних процесуальних аспектів застосування 

угод. Разом з тим, в умовах, коли дослідження цих питань вийшли далеко за межі 

наукової спеціальності 12.00.09, і успішно здійснюються на рівні кандидатських 

дисертацій з кримінального права і юридичної психології, істотні теоретичні 

прогалини існують на рівні дослідження теоретичних, організаційних і правових 

основ участі прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод в межах 

наукової спеціальності 12.00.10 – судоустрій; прокуратура і адвокатура. Це 

зумовлює нагальну необхідність проведення дослідження за обраною темою задля 

створення надійного теоретичного підгрунтя практичній діяльності прокурорів при 

застосуванні угод у кримінальному провадженні. 

Поряд з правовими й теоретичними основами діяльності прокурорів у 

кримінальному провадженні на підставі угод не можна не згадати численні акти 

рекомендаційного та методичного характеру, які хоча і не мають для прокурорів 

визначеної юридичної сили, проте роз’яснюють деякі проблеми, що виникають під 

час практичної реалізації інституту угод.  

Зокрема, з боку судової влади до них можна віднести Інформаційний лист ВСС 

№ 223-1679/0/4-12 від 15.11.2012 «Про деякі питання здійснення кримінального 

провадження на підставі угод» [306]. У даному листі з метою недопущення 

неоднакового застосування та неправильного тлумачення його положень, зокрема 

при здійсненні кримінального провадження на підставі угод, ВСС звертає увагу 

суддів судів першої та апеляційної інстанцій на проблеми стосовно визначення 

змісту, сторін, моменту укладення угоди, процесуальних та матеріальних наслідків 

укладення й затвердження угоди тощо. Питання угод підіймалося також в 

інформаційному листі ВСС № 223-1430/0/4-12 від 03.10.2012 «Про порядок 

здійснення підготовчого судового провадження відповідно до Кримінального 
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процесуального кодексу України» [319]. Позитивно оцінюючи наявність цих та 

інших Листів в цілому, необхідно звернути увагу на те, що вонин були видані ще до 

набуття чинності КПК України, тобто враховували тільки потенційно можливі 

проблеми в умовах, коли будь-яка емпірична база їх розв’язання була фактично 

відсутня. Вказаний недолік намагалося виправити Узагальнення судової практики 

здійснення кримінального провадження на підставі угод, проведене ВСС у 2014 р. 

[405], яке проаналізувало правозастосовні проблеми у цій сфері з часу набрання 

чинності КПК України і до 2014 р. Однак в ньому не була врахована подальша 

практика застосування інституту угод, а також наступні зміни, внесені до його 

правової регламентації. У грудні 2015 р. з метою забезпечення однакового та 

правильного застосування положень КПК України при здійсненні судами загальної 

юрисдикції кримінальних проваджень на підставі угод, а також для уникнення 

неоднозначного тлумачення норм закону в судовій практиці та запобігання помилок 

Пленум ВСС прийняв Постанову № 13 «Про практику здійснення судами 

кримінального провадження на підставі угод» [322], у якій намагався дати відповіді 

на проблемні питання, які виникають перед судами при розгляді й затвердженні 

угод. Проте з урахуванням подальших змін, які мали місце у регламентації цього 

інституту, вказані керівні розʼяснення потребують відповідних доповнень. 

На рівні прокуратури з набранням чинності КПК України приділяється 

посилена увага питанням участі прокурорів у кримінальних провадженнях на 

підставі угод, підвищення її ефективності та вирішення проблемних питань 

додержання законності в цій сфері, задля чого проведено значну роботу щодо 

вивчення та узагальнення практики участі прокурорів у кримінальному 

провадженні на підставі угод, яка розпочалася вже у квітні-травні 2013 р. 

відповідно до п. 10.1 Плану роботи Генеральної прокуратури України на І півріччя 

2013 р., та акцентувала увагу на обґрунтованість кваліфікації та стан виконання 

вироків про затвердження зазначених угод [276]. На виконання цього завдання 

заступниками Генерального прокурора було направлено підпорядкованим 

прокурорам ряд листів з вимогою забезпечення належної реалізації інституту угод, 

вивчення практики їх застосування, а також з роз’ясненнями щодо порушення 
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прокурорами вимог кримінального процесуального закону
 
у застосуванні інституту 

угод [див., наприклад: 91; 320; 329]. За результатами опрацювання відповідей, а 

також вивчення правозастосовної практики прокуратури у вересні 2013 р. 

Генеральною прокуратурою України спільно з Національною академією 

прокуратури України було розроблено методичні рекомендації «Повноваження 

прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод» [221], в яких розглянуто 

основні аспекти застосування угод. Разом з тим, розробники методичних 

рекомедацій зробили застереження щодо відсутності на даний момент достатньої 

правозастосовної практики укладення угод у кримінальному провадженні і 

припустили можливість подальшого внесення до них певних змін [221, c. 5]. Тож 

очевидно, що вказаний етап інформаційно-аналітичного забезпечення участі 

прокурорів у кримінальному провадженні на підставі угод був початковим. Разом з 

тим, вивчення поточної бази методичних документів Генеральної прокуратури 

України показує, що необхідні зміни до методичних рекомендацій не вносилися, з 

огляду на що вони потребують оновлення й приведення у відповідність до поточної 

редакції Конституції України, КК і КПК України та ЗУ «Про прокуратуру». 

 

1.2. Прокурор як суб’єкт кримінального провадження на підставі угод 

 

Центральним суб’єктом кримінального провадження на підставі угод є 

прокурор. Це зумовлюється низкою факторів, які мають як загальний, так і 

спеціальний характер. До загальних ми можемо віднести ту обставину, що 

процесуальна діяльність прокурора виступає як генеруючий фактор кримінального 

процесу, оскільки обвинувачення, за загальним правилом, передує появі всіх інших 

кримінально-процесуальних функцій й обумовлює їх виникнення [1, c. 31]. З цього 

дослідники роблять логічний висновок про центральне місце прокурора в 

організаційній структурі досудового кримінального провадження [215, c. 83]. 

Відповідно до цього, прокурор відіграє важливу роль у реалізації окремих 

інститутів кримінального провадження, зокрема й інституту угод. До числа 

спеціальних факторів можна віднести те, що, виходячи із ч. 2 ст. 283 КПК України, 
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прокурор зобов’язаний у найкоротший строк після повідомлення особі про підозру 

закінчити досудове розслідування. Покладення на прокурора завдань, що фактично 

полягають у спрощенні й прискоренні кримінального провадження, досягненні 

процесуальної економії, зумовлює провідну роль прокурора у реалізації інституту 

угод, що підтверджується думкою практичних працівників прокуратури (див. 

Додаток А).  

Характеристика цієї ролі має базуватися на функціональній характеристиці 

прокурорської діяльності у кримінальному провадженні, одним із аспектів якої є 

участь прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод. При цьому 

необхідно відмітити, що з прийняттям нового КПК України концепція останньої 

зазнала кардинальних змін. Як наголошують дослідники, у радянські часи прокурор 

виконував у досудовому розслідуванні одну основну функцію – від імені держави 

здійснював постійний (систематичний) нагляд за додержанням законів всіма 

суб’єктами, які діяли на цьому етапі кримінального судочинства [229, c. 116]. Проте 

в процесі розробки нового КПК України фахівці дійшли висновку про необхідність 

переосмислення процесуальної ролі прокурора. У зв’язку із цим у Концепції 

реформування кримінальної юстиції від 08.04.2008 було закріплено і визначено 

поняття «процесуальне керівництво прокурора» як організація процесу досудового 

розслідування, визначення напрямів розслідування, координація процесуальних дій, 

сприяння створенню умов для нормального функціонування слідчих, забезпечення 

дотримання у процесі розслідування вимог законів України [325]. В підсумку, це 

поняття отримало закріплення в КПК України. 

Необхідно наголосити, що міжнародні стандарти розглядають діяльність 

прокурора у сфері кримінального правосуддя переважно саме у контексті 

здійснення кримінального переслідування. Цим зумовлюється і та важлива роль, 

яка покладається на даного учасника кримінального провадження у сфері 

застосування інституту угод. Так, згідно із п. 18 Керівних принципів ООН, що 

стосуються ролі осіб, які здійснюють судове переслідування, від 1990 р., прокурори 

належним чином розглядають питання про припинення судового переслідування, 

про умовне або безумовне зупинення розгляду або про відкликання кримінальних 
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справ з офіційної системи правосуддя, при цьому повною мірою поважаючи права 

підозрюваного і жертви. У цих же цілях держави повинні повністю вивчити 

можливість прийняття програм відкликання справ не тільки для зменшення 

надмірного завантаження судів, але і щоб уникнути того безчестя, з яким пов'язані 

затримання до суду, обвинувачення й засудження, а також можливих негативних 

наслідків тюремного ув'язнення [122]. Аналогічні обов’язки у даній сфері 

покладаються на прокурорів і на європейському рівні. Так, у більшості 

європейських держав, зокрема у Бельгії, Данії, Нідерландах, Фінляндії, Франції, 

Швеції й інших країнах, прийнято критерій доцільності кримінального 

переслідування, що дає прокуратурі, за умови дотримання деяких обмежень, 

свободу рішення: продовжувати справу чи ні [54, c. 112]. Ця тенденція знайшла 

відображення у п. 3 Рекомендації № R (2000) 19 КМРЄ про роль державного 

обвинувачення в системі кримінального правосуддя, відповідно до якого у деяких 

системах прокурори вирішують питання про обрання альтернатив кримінальному 

переслідуванню [326].  

Важливо відмітити, що виняткова роль прокуратури у вирішенні даного 

питання підкреслюється і у міжнародних документах з питань відновного 

правосуддя. Так, регламентуючи роль прокурора у реалізації програм примирення, 

п. 11 Основних принципів ООН щодо впровадження програм відновного 

правосуддя у кримінальних справах передбачив, що представники системи 

кримінального правосуддя повинні намагатися заохочувати правопорушника взяти 

на себе відповідальність перед потерпілим та постраждалою громадою, а також 

сприяти реінтеграції потерпілого та правопорушника у громаду. У п. 9 Рекомендації 

№ R (99) 19 передбачено, що передання справи в службу медіації і надання 

результатам медіації юридичного значення залежать від органів кримінальної 

юстиції. Отже, на міжнародному рівні прокурор визнається активним учасником 

застосування як угоди про визнання винуватості, так і про примирення. 

Визначаючи кримінальне переслідування як діяльність прокурора, спрямовану 

на притягнення особи до кримінальної відповідальності [146, c. 86; 188, c. 244; 201, 

c. 71; 292, c. 70], в її контексті необхідно розглядати і ситуації припинення 
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кримінального переслідування як на досудових, так і в судових стадіях, які 

реалізуються за обов’язкової участі прокурора [176, c. 55]. Це зумовлюється тим, 

що рішення про застосування альтернативи кримінальному переслідуванню має 

приймати суб’єкт його здійснення, тобто прокурор, який і нестиме за це 

відповідальність [185, c. 170]. Тобто участь прокурора у кримінальному 

провадженні на підставі угод зумовлюється необхідністю обрання цим суб’єктом 

кримінального провадження тієї чи іншої альтернативи кримінальному 

переслідуванню. 

Водночас варто звернути увагу на те, що поняття «кримінальне 

переслідування», яке широко використовується на теоретичному рівні, не 

закріплене в українському законодавстві, яке натомість передбачає здійснення 

прокурором організації й процесуального керівництва досудовим розслідуванням. 

Вказані поняття не є взаємовиключними, оскільки деякі вчені включають 

процесуальне керівництво до змісту єдиної загальнопроцесуальної функції 

прокуратури зі здійснення кримінального переслідування [7, c. 488; 423, c. 9], проте 

роль прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод формально має 

визначатися в межах концепції здійснення процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням. 

Дане завдання ускладнює та обставина, що поняття «процесуальне 

керівництво» є новим у вітчизняному законодавстві, хоча разом з тим варто 

відмітити, що воно розроблялося ще радянськими дослідниками, зокрема такими 

як: В. П. Бож’єв [17, c. 33-35], Н. В. Жогін [90, c. 70], М. П. Кан [111, c. 17], А. М. 

Ларін [189, c. 56-57], В. М. Савицький [353, c. 196] та ін. Проте на сьогодні зміст і 

характер діяльності прокурора зі здійснення процесуального керівництва у науковій 

юридичній літературі залишаються предметом дискусій.  

Так, О. Б. Соловйов, М. Є. Токарєва та Н. В. Буланова процесуальне 

керівництво розглядають як можливість прокурора використовувати широкі 

процесуальні повноваження по відношенню до органів, які провадять досудове 

розслідування, за необхідності втручаючись і спрямовуючи цю діяльність [373, c. 

22]. Л. Р. Грицаєнко вказує, що визначені законом права прокурора, надані йому на 
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стадії досудового слідства, мають контрольний характер, що дозволяє йому владно 

втручатись в оперативну діяльність підконтрольного органу [54, c. 482]. На 

розвиток цієї думки можна навести позицію В. М. Юрчишина, який пов’язує зміст 

процесуального керівництва із організацією досудового розслідування з 

використанням не внутрішніх організаційно-управлінських повноважень, а 

правових кримінально-процесуальних повноважень владно-розпорядчого змісту 

[452, c. 27]. На думку В. С. Бабкової, процесуальне керівництво розслідуванням з 

боку прокурора передбачає, що він наділений владними повноваженнями, 

використовуючи які, повинен забезпечити законність і обґрунтованість 

процесуальних рішень органів досудового розслідування [9, c. 71] 

Інші дослідники відмовляються розглядати процесуальне керівництво 

виключно в аспекті імперативного впливу прокурора на органи досудового 

розслідування. Так, О. О. Тушев вважає, що, здійснюючи керівництво, прокурор 

допомагає слідчому, органу дізнання професійно і ефективно вирішувати завдання, 

які постають перед ними при розслідуванні злочинів [402, c. 140]. На думку 

Н. В. Марчук, процесуальне керівництво за своєю природою і характером є 

складною і багатоаспектною діяльністю, яка включає як імперативне спрямування, 

так і здійснення заходів до узгодження, скоординованості діяльності органів 

досудового слідства [217, c. 370].  

Заслуговує на увагу думка О. В. Геселева, згідно з якою здійснення 

процесуального керівництва дозволяє прокурору цілеспрямовано впливати на 

результат діяльності органів досудового розслідування та виконання ними завдань 

кримінального судочинства, зокрема щодо забезпечення швидкого, повного та 

неупередженого розслідування [43]. Отже, одним з завдань процесуального 

керівництва є прискорення кримінального провадження, а його реалізація 

передбачає активний владний вплив прокурора на хід і результати досудового 

розслідування. Крім того, слід враховувати, що органи досудового розслідування з 

метою швидкого і повного розкриття та розслідування злочинів нерідко 

застосовують заходи процесуального примусу, обмежують конституційні права 

особи [312, c. 166]. Тому завданням прокурора є не просто прискорення 
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кримінального процесу, а забезпечення процесуальної економії із неухильним 

додержанням прав і законних інтересів учасників кримінального провадження. 

Необхідність розглядати діяльність прокурора у сфері застосування інституту 

угод у контексті процесуального керівництва зумовлена тим, що фактично всі 

повноваження, які виконує прокурор у кримінальному провадженні, виходячи із 

змісту ч. 2 ст. 36 КПК України, спрямовані на реалізацію ним цієї функції. Як 

відмічається у науковій юридичній літературі, ці повноваження за своїм характером 

є владно-розпорядчими або імперативними [113, c. 199; 145, c. 73]. Іншою їх 

характерною ознакою є те, що по відношенню до прокурора поняття 

«повноваження» визначається не просто як «право, надане кому-небудь для 

здійснення чогось» [27, c. 814], а як поєднання прав і обов’язків прокурора [11, c. 

26; 78, c. 24; 149, c. 283; 313, c. 16]. Визначені у кримінальному процесуальному 

законі повноваження прокурора породжують обов’язкові до виконання 

процесуальні обов’язки інших учасників кримінального процесу і характеризують 

цю діяльність прокурора в організації досудового провадження як процесуальне 

керівництво досудовим розслідуванням [164, c. 83].  

Разом з тим, необхідно звернути увагу на те, що ст. 36 КПК України не згадує в 

переліку повноважень прокурора спеціальних положень щодо його участі у 

кримінальному провадженні на підставі угод. З цього можна зробити висновок, що 

у сфері застосування інституту угод прокурор не має якихось спеціальних 

повноважень, а реалізує загальні, проте з тими особливостями, які передбачені 

главою 35 КПК України. Зокрема, можна вважати, що у цій сфері специфічного 

змісту набувають повноваження прокурора, передбачені пп. 13, 14 ч. 2 ст. 36 КПК 

України, а саме затверджувати чи відмовляти у затвердженні обвинувального акта, 

вносити зміни до складеного слідчим обвинувального акта, самостійно складати 

обвинувальний акт; звертатися до суду з обвинувальним актом. Так, відповідно до 

ч. 1 ст. 474 КПК України, якщо угоди досягнуто під час досудового розслідування, 

обвинувальний акт з підписаною сторонами угодою невідкладно надсилається до 

суду. Отже, у випадку досягнення угоди відповідне повноваження прокурора 
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повинне бути здійснене невідкладно і дещо розширене (щодо долучення до 

обвинувального акта письмової угоди). 

Разом з тим, можна стверджувати про існування низки специфічних 

повноважень прокурора у сфері застосування інституту угод, які мають значну 

специфіку, оскільки не є імперативними за своєю природою (що зумовлено 

принципом добровільності застосування угод). Отже, ці повноваження 

заслуговують на самостійну правову регламентацію. Підтвердженням даної тези 

можна вважати те, що деякі з них закріплені у галузевому наказі ГП № 4 гн (п.п. 5, 

19, 28, 28.1), і від прокурорів в імперативній формі вимагається їх виконання. З 

огляду на це, вважаємо, що ч. 2 ст. 36 КПК України повинна бути доповнена 

відповідними положеннями, які регламентують участь прокурорів у кримінальному 

провадженні на підставі угод. Так, має бути закріплено, що за наявності підстав 

прокурор повинен ініціювати укладення угоди про визнання винуватості, сприяти 

сторонам в укладенні угоди про примирення; брати участь у розгляді судом 

питання про затвердження угоди; наглядати за виконанням угоди про примирення 

або про визнання винуватості, а у разі їх невиконання – звертатися до суду, який 

затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку тощо. 

Разом з тим, для коректного розуміння правової природи участі прокурора у 

кримінальному провадженні на підставі угод остання має бути визначена у 

контексті функцій прокуратури, закріплених у ст. 131-1 Конституції України та ст. 

2 ЗУ «Про прокуратуру». Як зауважує Н. В. Марчук, в цих актах визначено функції 

прокуратури в організаційному аспекті, в той час як при вступі у кримінальне 

провадження ці функції набувають процесуального характеру [216, c. 58]. Поняття 

«функції прокуратури» у науковій юридичній літературі найчастіше визначається 

як види діяльності прокуратури, що зумовлені соціальним призначенням 

прокуратури, характеризуються певним предметом, направлені на вирішення 

відповідних завдань, і здійснюються з використанням властивої їй компетенції, 

відповідних повноважень і правових засобів [148, c. 52; 351, c. 24; 437, c. 33; 454, c. 

154]. З цього можна зробити висновок, що для кожної функції прокуратури є 

властивим свій відносно відокремлений предмет, самостійні повноваження і правові 
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засоби їх реалізації. Вказані ознаки є критеріями розмежування функцій 

прокуратури. 

У сфері кримінального провадження прокуратура реалізує дві основні свої 

конституційні функції: організацію і процесуальне керівництво досудовим 

розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час 

кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і 

розшуковими діями органів правопорядку, а також підтримання публічного 

обвинувачення. Постає питання, як співвідноситься із цими функціями участь 

прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод. 

Функція прокуратури з організації і процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час 

кримінального провадження, нагляду за негласними та іншими слідчими і 

розшуковими діями органів правопорядку за своєю природою реалізується на стадії 

досудового розслідування, тобто з моменту внесення відомостей про кримінальне 

правопорушення до ЄРДР і до моменту закриття кримінального провадження або 

направлення до суду обвинувального акта, клопотання про застосування 

примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності. 5 ст. 3 КПК України. Таким 

чином, вся діяльність прокурора на цій стадії має розглядатися в межах означеної 

функції. 

У науковій юридичній літературі загальноприйнятою є думка, згідно з якою 

функція підтримання публічного обвинувачення виникає з моменту затвердження 

прокурором обвинувального акта [215, c. 188], внаслідок чого окремі дослідники, 

приміром В. С. Зеленецький, вважають цей процес «стадією порушення державного 

обвинувачення» [103, c. 21]. Дослідники зазначають, що якщо діяльність прокурора 

до затвердження обвинувального акта мала здебільшого правоохоронний характер, 

то після цього в діяльності прокурора переважає обвинувальний аспект [68, c. 88]. З 

цього моменту прокурор як орган кримінального переслідування набуває ще й 

статусу публічного обвинувача [139, c. 47; 259, c. 58; 253, c. 20]. Дані тези 

підтверджуються і наведеним вище визначенням стадії досудового розслідування, 
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яка закінчується, зокрема, направленням до суду обвинувального акта. Відповідно, 

подальша діяльність прокурора у судовому кримінальному провадженні має 

розглядатися в межах реалізації функції підтримання публічного обвинувачення. 

Як буде показано далі, діяльність прокурора у кримінальному провадженні на 

підставі угод реалізується як на стадії досудового розслідування, так і у судовому 

кримінальному провадженні, і навіть після його закінчення, коли прокурор 

здійснює контроль виконання умов затвердженої вироком суду угоди. Таким чином, 

участь прокурора у реалізації даного інституту можна вважати міжфункціональною, 

оскільки визначити її повністю в межах якоїсь однієї функції прокуратури, що 

реалізується в сфері кримінального провадження, не уявляється можливим. Разом з 

тим, необхідно звернути увагу на те, що більшість дослідників відносять пов’язані 

із цим питання до підтримання прокурором публічного обвинувачення в суді [116, 

c. 160-162; 179, c. 124]. Таку позицію можна обґрунтувати тим, що участь 

прокурора у сфері підготовки та укладення угоди, яка становить досудовий етап 

відповідної діяльності, і, таким чином, має розглядатися в межах процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням, спрямована на закінчення останнього і 

перехід його у судове кримінальне провадження, де прокуратурою реалізується 

функція підтримання публічного обвинувачення. Проте такий підхід не враховує 

реалізацію повноважень та кореспондуючих їм правових засобів, властивих 

здійсненню прокурором організації і процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням, що спрямовані на ініціювання та укладення угоди про визнання 

винуватості. 

Отже, діяльність прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод має 

міжфункціональний, комплексний характер, передбачаючи використання 

прокурором повноважень, властивих різним функціям прокуратури, і здійснення на 

різних стадіях кримінального провадження. Певні проблеми у її здійсненні на 

сучасному етапі створює невідповідність регламентації функцій прокуратури на 

рівні Конституції України та галузевого законодавства, оскільки ані Закон України 

«Про прокуратуру», ані КПК України до цього часу не врахували тих змін, які 

зазнали функції прокуратури в результаті Конституційної реформи щодо 
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правосуддя від 2016 р. Проте, на наш погляд, відповідна реформа, крім 

термінологічних змін, не внесла суттєвих коректив у здійснення повноважень 

прокурора у кримінальному провадженні загалом, і на підставі угод зокрема. 

Аналіз порядку застосування інституту угод, а також повноважень, якими 

наділений прокурор у цій сфері, дозволяє зробити висновок, що участь прокурора у 

кримінальному провадженні на підставі угод реалізується у різних формах, які 

залежать від етапів застосування даної процедури, а також від різновиду угоди. Так, 

у кримінальному провадженні на підставі угоди про визнання винуватості 

П. В. Пушкар виділяє такі етапи: 1) первісна згода сторін вступити у переговори 

стосовно визнання вини; 2) погодження сторін щодо фактичних обставин справи; 

3) кваліфікація злочину згідно з нормами кримінального права; 4) визнання 

обвинуваченим/підсудним відповідних обвинувачень; 5) досягнення домовленостей 

про зняття обвинувачення, застосування обвинувачення в меншому обсязі та 

призначення м’якшого покарання; 6) затвердження угоди про визнання вини судом 

[335, c. 10]. На наш погляд, з урахуванням положень глави 35 КПК України, у 

процесі застосування угод можна умовно виділити три етапи: 1) етап підготовки і 

укладення угоди; 2) етап затвердження угоди судом; 3) етап виконання угоди. В 

іншому розумінні цю процедуру можна розглядати як: 1) досудовий (підготовчий) 

етап; 2) етап судового розгляду (затвердження) угоди; 3) виконання судового 

рішення, яким затверджена угода. На кожному з цих етапів роль прокурора набуває 

своєї специфіки, яка потребує окремого огляду, проте у найбільш загальних рисах, 

оскільки більш детально ці питання будуть досліджені нами у розділі 2. 

Так, на першому етапі діяльність прокурора здійснюється у таких формах: 

1) встановлення передумов для укладення угоди; 2) ініціювання укладення угоди; 

3) безпосереднє укладення угоди; 4) направлення угоди на розгляд суду. 

Розглянемо ці форми більш детально. Діяльність прокурора у кримінальному 

провадженні на підставі угод розпочинається з того, що він встановлює наявність 

загальних передумов для укладення угоди, до яких можна віднести: а) наявність 

кримінального провадження щодо кримінального правопорушення відповідного 

ступеня тяжкості; б) наявність підозрюваного або обвинуваченого, який може 
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виступати стороною угоди. Спеціальні передумови існують для кожного з 

різновидів угод і більш детально будуть розглянуті нами далі. Так прокурор 

встановлює потенційну можливість укладення угоди, а також визначається із 

доцільністю її ініціювання. 

Далі прокурор ініціює укладення угоди або іншим чином сприяє цьому. Термін 

«ініціювати» у тлумачному словнику української мови визначається як збуджувати, 

викликати що-небудь, будучи початковим поштовхом, імпульсом [27, c. 497]. 

Фактично він означає пропозицію прокурора щодо укладення угоди. Необхідно 

підкреслити, що цей термін може бути застосований лише відносно укладення 

угоди про визнання винуватості. Це пояснюється тим, що специфіка сфери 

застосування і порядку реалізації різновидів угод у кримінальному провадженні 

зумовлює дещо різну роль прокурора у їх застосуванні. Так, стосовно угоди про 

визнання винуватості прокурор є провідним і центральним суб’єктом, на якого 

покладається як ініціювання, так і безпосереднє укладення угоди, а в подальшому – 

й контроль за реалізацією її наслідків. Фактично, виходячи із положень ч. 2 ст. 469 

КПК України, прокурор є виключним суб’єктом з боку сторони обвинувачення, 

який має право ініціювати укладення угоди про визнання винуватості. Натомість 

щодо угоди про примирення роль прокурора обмежена, оскільки відповідно до ч. 1 

ст. 469 КПК України він виключений із числа суб’єктів ініціювання та укладення 

цих угод. Проте це не виключає інших форм участі прокурора у реалізації угоди про 

примирення, що більш детально буде розглянуто нами у підрозділі 2.4. Наприклад, 

згідно із ч. 7 ст. 469 КПК України, прокурор зобов’язаний проінформувати 

підозрюваного та потерпілого про їхнє право на примирення, роз’яснити механізм 

його реалізації та не чинити перешкод в укладенні угоди про примирення. 

Ініціювання не тягне за собою автоматичного укладення угоди, тому останнє 

необхідно виділити у самостійну форму прокурорської діяльності на початковому 

етапі кримінального провадження на підставі угод. Укладення угод означає 

досягнення сторонами згоди з усіх принципових питань щодо змісту угоди і 

підписання її остаточного варіанту. Необхідно звернути увагу на те, що ані порядок, 

ані строки переговорів і консультацій, які при цьому мають місце між сторонами, 
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законом не регламентові. Тобто весь цей процес по суті лишається поза сферою 

кримінального провадження і не має жодного процесуального значення, що можна 

вважати істотною прогалиною, оскільки, приміром, це позбавляє сторони гарантій 

того, що попередні домовленості між ними будуть покладені в основу угоди. Крім 

того, не є з’ясованим питання щодо співвідношення часу, який витрачається на 

ініціювання та укладення угоди, із встановленими законом строками досудового 

розслідування. Так, КПК України не передбачає можливості зупинення досудового 

розслідування на час, необхідний для досягнення домовленостей щодо примирення 

чи визнання винуватості, хоча цей процес може бути досить тривалим. Такий підхід 

законодавця протирічить не лише потребам практики, а й міжнародним стандартам, 

оскільки, наприклад, у п. 16 Рекомендації № R (99) 19 закріплено, що рішення про 

проведення у кримінальній справі медіації повинно визначати розумний строк, в 

межах якого компетентні органи кримінальної юстиції будуть повідомлені про її 

хід. 

Зміст угод детально регламентується ст. ст. 471 КПК України (щодо угоди про 

примирення) та 472 КПК України (щодо угоди про визнання винуватості). 

Недосягнення згоди між потенційними сторонами угоди означає продовження 

кримінального провадження у загальному порядку, хоча вітчизняне законодавство 

не передбачає правового оформлення вказаних питань. Натомість міжнародні 

стандарти встановлюють, що у випадку, коли жодна угода між сторонами не 

досягнута, справа має бути направлена назад до встановленого процесу 

кримінального правосуддя, і рішення про подальші дії має бути прийняте без 

жодних затримок. Нездатність досягти згоди як така не може бути використана 

проти правопорушника у подальших кримінально-процесуальних діях (п. 16 

Основних принципів ООН щодо впровадження програм відновного правосуддя у 

кримінальних справах). Ці положення у національному законодавстві втілені в ч. 6 

ст. 469 КПК України, згідно з якою у разі недосягнення згоди щодо укладення 

угоди факт її ініціювання і твердження, що були зроблені з метою її досягнення, не 

можуть розглядатися як відмова від обвинувачення або як визнання своєї 
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винуватості. Отже, лише після того, як сторони погодили всі необхідні умови угоди 

і скріпили її письмовий варіант своїми підписами, угоду можна вважати укладеною.  

Після цього як у випадку досягнення угоди про визнання винуватості, так і 

щодо угоди про примирення прокурор реалізує наступну форму своєї діяльності: 

він зобов’язаний скласти обвинувальний акт та разом з підписаною сторонами 

угодою невідкладно надіслати його до суду. При цьому прокурор має право 

відкласти направлення до суду обвинувального акта з підписаною сторонами 

угодою до отримання висновку експерта або завершення проведення інших слідчих 

дій, необхідних для збирання та фіксації доказів, які можуть бути втрачені зі 

спливом часу, або які неможливо буде провести пізніше без істотної шкоди для їх 

результату у разі відмови суду в затвердженні угоди (ч. 1 ст. 474 КПК України). У 

разі, коли угоди досягнуто під час судового провадження, прокурор повинен 

невідкладно повідомити про це суд, який невідкладно зупиняє проведення 

процесуальних дій і переходить до розгляду угоди (ч. 3 ст. 474 КПК України). 

На етапі розгляду судом питання про затвердження угоди прокурор сприяє 

суду у встановленні всіх передбачених ст. 474 КПК України обставин, які 

створюють передумови для затвердження угоди. Фактично прокурор повинен 

переконати суд у відсутності негативних обставин, які згідно з ч. 7 ст. 474 КПК 

України перешкоджають затвердженню угоди. В результаті прокурор створює 

передумови для ухвалення судом вироку, яким той затверджує угоду і призначає 

узгоджену сторонами міру покарання в порядку ст. 475 КПК України. 

Факультативною формою діяльності прокурора при цьому є оскарження 

вироку суду на підставі угоди. Особливістю її реалізації є те, що спеціальним 

наслідком укладення та затвердження угоди про визнання винуватості для 

прокурора, підозрюваного чи обвинуваченого є обмеження їх права оскарження 

вироку згідно з положеннями ст. ст. 394 та 424 КПК України. Водночас відповідне 

право прокурора передбачає ч. 4 ст. 474 КПК України, згідно з якою вирок на 

підставі угоди може бути оскаржений у порядку, передбаченому КПК України, з 

підстав, передбачених ст. 394 КПК України, а саме: 1) затвердження судом угоди у 

кримінальному провадженні, в якому угода не може бути укладена (п. 3 ч. 3 ст. 394 
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КПК України); 2) призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене 

сторонами угоди. Статистичні дані свідчать, що прокурори трохи більш активно 

використовують право на оскарження вироків на підставі угоди про визнання 

винуватості. Так, за 2013 р. прокурорами взято участь у апеляційному перегляді 64 

вироків, ухвалених на підставі угоди про примирення, а також 76 вироків, 

ухвалених на підставі угоди про визнання винуватості; у 2014 р. ці показники 

становили 84 і 70 вироків; у 2015 р. – 74 і 78 вироків; у 2016 р. – 54 і 39 таких 

вироків відповідно [99-102]. 

Заключний етап діяльності прокурора у кримінальному провадженні на 

підставі угод може реалізуватися у таких формах: 1) здійснення контролю за 

практичним виконанням умов затвердженої судом угоди; 2) звернення до суду, який 

затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку; 3) участь у судовому 

провадженні за клопотаннями про скасування судом вироку про затвердження 

угоди; 4) ініціювання притягнення особи, винної в умисному невиконанні умов 

угоди, до юридичної відповідальності. 

Порядок здійснення прокурором контролю за практичним виконанням умов 

затвердженої судом угоди законом не регламентується, як і не покладається на 

прокурора жодних обов’язків у цій сфері. Проте логічно припустити, що прокурор, 

як сторона угоди (це стосується передусім угоди про визнання винуватості), яка 

ініціювала її укладення, повинна контролювати і хід виконання визначених у такій 

угоді умов. За наявності приводів і підстав вважати, що угода не виконується або 

виконується неналежним чином, прокурор має відповідно реагувати на це, що 

створює передумови для реалізації наступної форми прокурорської діяльності. 

Так, п. 17 Основних принципів ООН щодо впровадження програм відновного 

правосуддя у кримінальних справах передбачає, що недотримання угоди, 

досягнутої у ході відновного процесу, має спричиняти направлення справи назад до 

відновної програми або, де цього вимагає національне законодавство, до 

встановленого процесу кримінального правосуддя, і рішення про подальші дії має 

бути прийняте без жодних затримок. В цілому аналогічне положення міститься у п. 

18 Рекомендації № R (99) 19, згідно з яким, якщо умови досягнутої угоди не 
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виконуються, компетентні органи кримінальної юстиції повинні у найкоротший 

строк прийняти рішення про подальший рух справи. Даним стандартам відповідає 

ч. 1 ст. 476 КПК України, яка передбачає, що у разі невиконання угоди про 

визнання винуватості прокурор має право звернутися до суду, який затвердив таку 

угоду, з клопотанням про скасування вироку. Таким чином, закон передбачає 

можливість реагування прокурора на невиконання умов угоди шляхом звернення до 

суду лише щодо угоди про визнання винуватості. Проте це не виключає можливості 

прокурора контролювати хід і наслідки виконання угоди про примирення, хоча 

ініціатива щодо звернення до суду внаслідок її невиконання віддається на розсуд 

потерпілого. 

Разом з тим, іншою формою прокурорської діяльності на даному етапі є участь 

у судовому провадженні за клопотаннями про скасування судом вироку. Згідно із ч. 

2 ст. 476 КПК України, клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, 

розглядається в судовому засіданні за участю сторін угоди з повідомленням інших 

учасників судового провадження. Отже, як сторона угоди про визнання винуватості 

прокурор повинен брати участь у судовому розгляді відповідного клопотання, 

однак закон не вимагає обов’язкової участі прокурора у випадках вирішення 

питання про скасування вироку на підставі угоди про примирення. Проте на 

відомчому рівні така участь прокурора вважається обов’язковою як у разі 

невиконання угоди про визнання винуватості, так і угоди про примирення (п. 28.1 

Наказу № 4 гн). Отже, дана форма реалізується прокурорами стосовно обох 

різновидів угод, тому її можна вважати універсальною. За її допомогою прокурор 

забезпечує додержання як публічних, так і приватних інтересів, порушених 

внаслідок невиконання угоди, а також реалізацію кримінального провадження у 

визначеному законом порядку.  

Прокурор, який звернувся з клопотанням про скасування угоди про визнання 

винуватості, відповідно до ч. 3 ст. 476 КПК України, повинен довести суду, що 

засуджений не виконав умови угоди. Можна вважати, що стосовно угоди про 

примирення прокурор також повинен сприяти суду у встановленні відповідних 

підстав для скасування угоди, хоча на нього і не покладається тягар їх доказування. 
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У кожному випадку прокурор повинен враховувати, що наслідком скасування 

вироку є призначення судового розгляду в загальному порядку або направлення 

матеріалів провадження для завершення досудового розслідування, якщо угода була 

ініційована на відповідній стадії. Отже, у разі скасування вироку, яким затверджено 

угоду, у прокурора виникає обов’язок забезпечити додержання загального порядку 

кримінального провадження, зміненого внаслідок укладення угоди.  

Як і на попередньому етапі, факультативною формою діяльності прокурора є 

апеляційне оскарження судового рішення, яке прокурор вважає незаконним або 

необґрунтованим, яке допускається ч. 4 ст. 476 КПК України. Таким чином, 

прокурор може відреагувати на будь-який альтернативний варіант судового 

рішення за наслідками розгляду клопотання про скасування угоди. При цьому у 

реалізації даного права прокурор не обмежений жодними вимогами, які він 

підтримував раніше, оскільки будь-яких обмежувальних вимог до нього п. 6 ч. 1 ст. 

393 КПК України не встановлює. Проте за логікою попередньої діяльності 

прокурора очевидно, що оскарження ухвали про скасування вироку, яким була 

затверджена угода, найчастіше можлива у разі ініціювання скасування вироку на 

підставі угоди про примирення з боку потерпілого. Натомість ухвала про відмову у 

скасуванні вироку переважно оскаржується прокурорами у випадку подання ними 

відповідного клопотання, яке не було задоволено судом.  

Крім того, скасування вироку суду, яким затвердженого угоду, має інший 

спеціальний наслідок, забезпечення реалізації якого покладається на прокурора, а 

саме вирішення питання про притягнення особи, яка не виконала умови угоди, до 

юридичної відповідальності. Згідно із ч. 5 ст. 476 КПК України, умисне 

невиконання угоди є підставою для притягнення особи до відповідальності, 

встановленої законом. Статтею 389-1 КК України передбачено кримінальну 

відповідальність за умисне невиконання угоди про примирення або про визнання 

винуватості, а саме покарання у виді арешту на строк до шести місяців або 

обмеження волі на строк до трьох років. Отже, у кожному випадку скасування 

вироку суду, яким затвердженого угоду, незалежно від виду такої угоди, прокурор 

повинен вивчити обставини, які призвели до невиконання засудженим умов угоди, і 
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у разі встановлення у його діяннях складу відповідного злочину, передусім умислу 

щодо невиконання умов угоди, ініціювати притягнення засудженого до 

кримінальної відповідальності на підставі ст. 389-1 КК України. Для цього 

прокурор використовує надане йому п. 1 ч. 2 ст. 36 КПК України повноваження 

починати досудове розслідування за наявності підстав, передбачених КПК України. 

Загалом, встановлення кримінальної відповідальності є важливою гарантією 

забезпечення належного виконання умов угод, оскільки під загрозою кримінального 

покарання стимулює сторін угоди, передусім засуджених, до сумлінного і 

неухильного додержання умов угоди. Таким чином, прокурор забезпечує не лише 

належне виконання кожної окремої угоди, укладеної у кримінальному провадженні, 

а й сприяє ефективній реалізації даного інституту в цілому. Отже, комплекс дій, які 

вчиняє прокурор у зв’язку із вирішенням даного питання, можна вважати окремою 

самостійною формою прокурорської діяльності на етапі виконання угод в 

кримінальному провадженні. 

На підставі викладеного можна дійти висновку, що роль прокурора у 

кримінальному провадженні на підставі угод безпосереднього залежить від 

різновиду угоди, проте в цілому її можна визначити як провідну і визначальну. 

Разом з тим, необхідно відмітити, що остаточне рішення щодо застосування 

інституту угод у кримінальному провадженні приймає не прокурор, а суд. Так, 

відповідно до ч. 1 ст. 475 КПК України, якщо суд переконається, що угода може 

бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену 

сторонами міру покарання. Отже, модель прийняття рішення про укладення угоди є 

двоступеневою: спочатку угода укладається між відповідними сторонами, а потім 

затверджується судом. Проте необхідно враховувати, що всупереч процесуальній 

позиції прокурора угода не може передана на розгляд суду. Так, стосовно угоди про 

визнання винуватості це пояснюється тим, що прокурор є обов’язковою стороною 

даної угоди, тому всупереч його волі така угода взагалі не може бути укладена. 

Щодо угоди про примирення, то хоча прокурор і не виступає її стороною, проте на 

досудовому розслідуванні він уповноважений направити до суду обвинувальний акт 

з підписаною сторонами угодою (ч. 1 ст. 474 КПК України), і якщо умови угоди 
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протирічать вимогам закону, вона не є добровільною тощо, прокурор може 

відмовити у направленні до суду обвинувального акта з такою угодою.  

Загалом, щодо позначення взаємодії прокурора та суду (слідчого судді) у 

кримінальному провадженні з інших питань дослідники ведуть мову про судовий 

контроль рішень, які попередньо приймаються прокурорами [64, c. 340; 180, c. 262; 

136, c. 334], тобто про те, що суд не вирішує їх по суті, а перевіряє законність і 

обґрунтованість рішень з цього приводу, попередньо прийнятих прокурором. На 

нашу думку, така модель може пояснити взаємодію прокурора і суду у 

кримінальному провадженні на підставі угод, оскільки у такому кримінальному 

провадженні, виходячи зі змісту і термінології кримінального процесуального 

закону, суд «затверджує» угоду, тоді як «укладають» її підозрюваний, 

обвинувачений та прокурор або потерпілий відповідно. Згідно із ч. 7 ст. 474 КПК 

України, суд перевіряє угоду на відповідність вимогам КПК України та/або закону 

(курсив наш – Г. Т.). Тобто законодавець прямо визначає роль суду у 

кримінальному провадженні на підставі угод як перевірочну, контрольну. 

З іншого боку, затвердження угоди здійснюється обвинувальним вироком суду. 

Дане положення закону в цілому відповідає міжнародним стандартам, які 

передбачають, що результати угод повинні, де доречно, проходити судову 

супервізію або бути включеними у судові рішення чи вироки. Коли це відбувається, 

результати угоди повинні мати такий самий статус, як будь-яке інше судове 

рішення чи вирок, а також попереджувати можливість повторного звинувачення 

щодо одних і тих самих фактів (п. 15 Основних принципів ООН щодо 

впровадження програм відновного правосуддя у кримінальних справах); закриття 

кримінальної справи у зв’язку із наявністю досягнутої в результаті медіації 

домовленості повинне мати юридичну силу судового акта, виключаючи таким 

чином відновлення кримінального переслідування на основі тих же фактів (п. 17 

Рекомендації № R (99) 19). 

Обвинувальний вирок, відповідно до ч. 2 ст. 373 КПК України, ухвалюється у 

тих випадках, якщо обвинувачений визнається винуватим у вчиненні кримінального 

правопорушення, ним суд призначає покарання, звільняє від покарання чи від його 
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відбування у випадках, передбачених законом України про кримінальну 

відповідальність, або застосовує інші заходи, передбачені законом України про 

кримінальну відповідальність. Ухвалення вироку передбачає вирішення справи по 

суті, тобто здійснення правосуддя. Як відмічав М. С. Строгович, правосуддя у 

кримінальних справах характеризується наступними ознаками: являє собою 

самостійну галузь державної діяльності; здійснюється уповноваженим державним 

суб’єктом кримінального процесу – судом; встановлює обставини вчинення 

злочину в особливій процесуальній формі – судовому засіданні; тягне за собою 

застосування встановлених законом мір покарання до осіб, визнаних винними у 

вчиненні злочину, або виправдання невинуватих [380, c. 9]. Вказані ознаки в цілому 

додержуються і в межах кримінального провадження на підставі угод. Проте 

необхідно враховувати, що характеристика правосуддя ними не обмежується. Так, 

дослідники зауважують, що у сенсі кримінального процесуального закону 

здійснити правосуддя означає: шляхом розгляду даної справи в порядку, 

встановленому законом, вирішити її у суворій відповідності до того, що мало місце 

в об’єктивній дійсності, і винести законне і обґрунтоване рішення, в якому було б 

правильно вирішене питання про подію злочину, винність підсудного і міру 

покарання у випадку визнання особи винною, або звільнення його від кримінальної 

відповідальності або від покарання, а також про виправдання винного [10, c. 29]. У 

випадку затвердження угод судова дискреція суттєво обмежується: замість розгляду 

всіх обставин справи і вирішення її по суті на підставі наданих сторонами доказів, 

суд обмежується тим, що затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру 

покарання. Тобто фактично він не вирішує питання ані про подію злочину, ані про 

винність особи, ані про міру покарання, які заздалегідь вирішені сторонами угоди.  

Це знаходить відображення і у особливостях мотивувальної та резолютивної 

частин вироку на підставі угоди, які знайшли закріплення у ч. 3 ст. 475 КПК 

України. Це означає, що в аспекті функціонального призначення судової влади 

діяльність суду щодо затвердження угод набуває граничного характеру між 

функціями розгляду і вирішення по суті правових конфліктів (правосуддя), а також 

функцією судового контролю, в межах якої суд перевіряє законність, 



 58 

обґрунтованість і справедливість процесуальних рішень органів досудового 

розслідування і прокурора, які обмежують і порушують конституційні права і 

свободи людини та громадянина [140, c. 39]. З іншого боку, зворотнім проявом 

такого підходу є те, що повноваження суду щодо здійснення правосуддя 

перебирають на себе інші органи, зокрема прокуратура.  

Як наголошують дослідники, угода про визнання винуватості породжує 

відповідні зобов’язання і у суду, який не є стороною угоди [378, c. 119]. Отже 

відносно кримінального провадження на підставі угод діяльність суду, яка в цілому 

має ситуативний характер, в аспекті якого вона реалізується лише за умови 

звернення до неї суб’єктів права, які перебувають у стані конфлікту, та в межах 

відповідного звернення [257, c. 23], ще більш обмежується у своїй самостійності, 

вирішуючи справу по суті лише формально, а фактично посвідчуючи укладену 

сторонами угоду, у якій заздалегідь вирішені всі ті питання, які підлягають 

вирішенню у обвинувальному вироку суду. Небезпека такої тенденції полягає у 

тому, що через виключне владне повноваження суду вирішувати конфлікти 

правового характеру шляхом здійснення у особливій процесуальній формі 

правосуддя і прийняття обов’язкових для виконання рішень дослідники визначають 

саму сутність судової влади [172, c. 27]. І. Л. Петрухін підкреслює, що здійснення 

правосуддя є виключною прерогативою суду; повноваження судової влади можуть 

включати й інші функції, але вони не будуть тим, що відрізняє судову владу від 

законодавчої та виконавчої [383, c. 22]. Оскільки при угоді суд лише формально 

затверджує прийняте раніше рішення, з’ясовуючи, чи було добровільним визнання 

обвинуваченим своєї вини, на прокуророві лежить відповідальність не тільки за 

кримінальне переслідування, а й за остаточне вирішення питання про вину та 

покарання. У зв’язку із цим це питання лежить не у площині розгляду суду, а у 

площині повноважень прокурора [34, c. 186-187]. Отже, зазначене створює підстави 

для тверджень, що перебирання прокурором у даних ситуаціях на себе 

основоположної функції суду з вирішення по суті юридично значущих справ веде 

до «правопрокурорря», коли у більшості кримінальних проваджень право 

вирішувати ці питання надано прокурору, а суд лише має фіксувати факт 
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досягнення угоди між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим про визнання 

винуватості [416, c. 6], тобто по суті створює квазісудові форми правосуддя, 

порушує ряд принципів кримінального провадження і судової влади, посягає на 

концептуальні засади останньої тощо. Тож висловлюється думка, що вирок на 

підставі угоди взагалі не може визнаватися судовим вироком [231, c. 6]. 

Разом з тим, з практичної точки зору вказані побоювання є безпідставними, 

оскільки передбачена вітчизняним законодавством модель є органічно властивою 

кримінальному провадженню на підставі угод і дозволяє найбільш повно 

забезпечити досягнення його завдань, що полягають у спрощенні і прискоренні 

кримінального провадження. Будь-який інший варіант, що передбачав би 

розширення повноважень суду у цій сфері, означав би здійснення кримінального 

провадження в загальному порядку, за якого, з одного боку, принцип процесуальної 

економії не міг би бути досягнутим, а з іншого – обмежувалося б приватне начало у 

кримінальному процесі, коли не сторони, що уклали угоду, а замість них суд 

одноосібно б вирішував принципові для сторін питання.  

Дослідники наголошують, що укладення угод не замінює судового розгляду, 

тим самим не порушується принцип здійснення правосуддя тільки судом [25, c. 78]. 

Принципово правильною у цьому контексті вважаємо думку С. В. Прилуцького, 

який вважає, що прокуратура як центральний орган у системі кримінального 

переслідування є невідємною складовою системи правосуддя. Здійснюючи 

державне обвинувачення в суді, прокурор передусім забезпечує реалізацію судової 

влади, правосуддя [291, c. 290], у т. ч. в кримінальному провадженні на підставі 

угод. Водночас, законодавство передбачає достатні гарантії, які унеможливлюють 

зловживання сторін і дискримінацію ролі суду при застосуванні інституту угод. 

Так, на суд покладається обов’язок перевірити угоду на відповідність вимогам КПК 

України та/або закону, і він має повноваження відмовити в затвердженні угоди за 

наявності передбачених ч. 7 ст. 474 КПК України підстав. Завдяки закріпленню 

даного переліку суд, з одного боку, не може відмовити в затвердженні угоди 

довільно, а з іншого – не може бути зобов’язаний затверджувати угоду, яка 

суперечить цілям кримінального правосуддя. Така відмова має наслідком 
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продовження досудового розслідування або судового провадження у загальному 

порядку, тобто внаслідок неї в подальшому суд в повному обсязі реалізує покладені 

на нього функції і завдання у кримінальному провадженні. Водночас, статистичні 

дані свідчать, що такі випадки на практиці не є достатньо поширеними. Так, 

впродовж 2013 р. судами було повернуто прокурору 742 провадження при відмові у 

затвердженні угоди, при цьому ухвалено 24 576 вироків на підставі угод; у 2014 р. 

ці показники складали 508 і 21 587 відповідно; у 2015 р. – 421 і 16 325 відповідно; у 

2016 р. – 259 та 13 566 та  відповідно [99-102]. Це означає, що кількість відмов у 

затвердженні угод не перевищує 3 % від загальної їх кількості.  

Крім того, додатковою гарантією, яка унеможливлює тиск на суд у вирішенні 

ним питання щодо затвердження угоди або відмови у цьому є фактична 

неможливість вплинути на рішення суду про відмову у затвердженні угоди. Так, для 

подібних випадків не передбачається можливості апеляційного оскарження 

відповідного судового рішення: ст. 314 КПК України, яка в числі інших рішень, які 

можуть бути прийняті у підготовчому судовому засіданні, передбачає право суду у 

підготовчому судовому засіданні прийняти рішення, яким затвердити угоду або 

відмовити в затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору 

для продовження досудового розслідування, встановлює можливість оскарження в 

апеляційному порядку лише щодо ухвали про повернення обвинувального акта, 

клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру. Не передбачає можливість такого оскарження і ст. 474 КПК України, яка 

регламентує загальний порядок судового провадження на підставі угоди. Оскільки 

відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 392 КПК України ухвали суду першої інстанції можуть 

бути оскаржені лише у випадках, передбачених КПК України, з цього можна 

зробити висновок, що судове рішення про відмову у затвердженні угоди 

оскарженню не підлягає. Також необхідно звернути увагу на положення ч. 8 ст. 474 

КПК України, згідно з якими повторне звернення з угодою в одному кримінальному 

провадженні не допускається. Це означає, що прокурор або потерпілий не мають 

право повторно звертатися до суду для затвердженні угоди, якщо перед цим той у 

затвердженні угоди відмовив. Таким чином, рішення суду про відмову у 
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затвердженні угоди є остаточним і безповоротним, і в подальшому не може бути 

змінене чи переглянуте. 

Таким чином, при затвердженні угод додержується принцип незалежності суду 

й діяльність прокурора у відповідних кримінальних провадженнях покликана лише 

сприяти у здійсненні правосуддя, однак не втручатися у компетенцію судової влади. 

Разом з тим, у кримінальному провадженні на підставі угод прокурор наділений 

додатковими повноваженнями щодо визначення виду й розміру покарання, ніж при 

загальному порядку кримінального провадження, й роль суду у цьому процесі має 

виражений контрольний характер, що полягає у перевірці угод на відповідність 

вимогам кримінального й кримінального процесуального законодавства. 

 

1.3. Предмет, завдання, субʼєкти і принципи участі прокурора у 

кримінальному провадженні на підставі угод 

 

Як і будь-яка інша відносно відокремлена сфера прокурорської діяльності, 

участь прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод має власні 

предмет, завдання, принципи і правові основи реалізації. У даному підрозділі 

зроблено спробу охарактеризувати їх більш детально з метою встановлення 

правової природи участі прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод 

та відмежування її від суміжних сфер прокурорської діяльності у кримінальному 

провадженні. 

У тлумачному словнику української мови поняття «предмет» визначається як 

те, на що спрямована пізнавальна, творча, практична діяльність кого-, чого-небудь 

[27, c. 1104]. Науковці, характеризуючи предмет діяльності прокуратури, 

визначають його як коло питань, додержання яких перевіряються прокурором в 

процесі наглядової діяльності [347, c. 33]; сферу суспільних відносин, на 

регулювання якої спрямована діяльність прокуратури [313, c. 12-13]; коло або об’єм 

питань, визначених на рівні закону, що підлягають з’ясуванню прокурором, 

розгляду, аналізу з метою забезпечення законності в діяльності тих чи інших 

структур [374, c. 13-14]; відповідність закону нормативних актів, що видаються 
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піднаглядовими прокуратурі органами і посадовими особами, а також дій цих 

органів і осіб, вжиття ними заходів щодо попередження порушень законів [39, c. 6].  

Поряд з поняттям «предмет» виділяється термін «об’єкт» та «суб’єкт» 

прокурорської діяльності. Як справедливо зауважують правники, правильне  

з’ясування цих категорій вирішує питання про межі прокурорського нагляду, які, в 

свою чергу, дозволяють визначити компетенцію прокурорів із здійснення нагляду з 

точки зору встановлення групи нормативних актів, точне і одноманітне виконання 

яких складає предмет прокурорського нагляду, кола органів, законність діяльності 

яких є піднаглядовою прокуратурі, а також об’єму повноважень прокурорів, 

оскільки безоб’єктного та безпредметного прокурорського нагляду бути не може 

[70, c. 63-64]. Так, П. М. Каркач відносить до предмета прокурорського нагляду як 

виду державної діяльності додержання і застосування Конституції і законів 

юридичними і фізичними (посадовими) особами. Під «об’єктами нагляду» він 

розуміє підприємства, організації, установи та інші юридичні особи, в яких 

проводяться прокурорські перевірки додержання і застосування законів, а під 

«суб’єктами» – учасників прокурорсько-наглядової діяльності, тобто прокурорів, 

які проводять перевірку додержання і застосування законів на об’єктах нагляду 

[114, c. 7]. 

Разом з тим, необхідно враховувати, що для кожної функції прокуратури 

властивим є свій предмет, внаслідок чого прокурорська діяльність набуває певної 

спеціалізації. Розглядаючи предмет діяльності прокурора у кримінальному 

провадженні, який є родовим по відношенню до предмета участі прокурора у 

кримінальному провадженні на підставі угод, необхідно відмітити, що ним є 

передусім законність його здійснення. Поняття «законності» у науковій юридичній 

літературі визначається як суворе і неухильне дотримання, виконання та 

застосування законів, а також належне виконання передбачених в них прав (свобод) 

громадянами і іншими суб’єктами права [287, c. 7]; як суспільно-політичний режим 

точного і неухильного здійснення законів та інших нормативних актів всіма 

суб’єктами суспільних відносин, яким забезпечується послідовна боротьба з 

правопорушеннями, всебічна охорона прав та інтересів особи, суспільства і держави 
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[121, c. 472]. Враховуючи це, дослідники у галузі прокурорської діяльності 

вважають, що режим законності, який має забезпечити прокурорський нагляд, 

базується на неухильному додержанні положень відповідних нормативних актів 

[294, c. 24]. В свою чергу, поширення критерію законності на компромісні 

процедури полягає в тому, що вони мають застосовуватись на підставі норм КК 

України і КПК України [404, c. 59], на підставі чого можна визначити коло актів, які 

охоплюються поняттям «законність». 

Як наголошує П. М. Гультай, законність як предмет відповідної наглядової 

діяльності прокурора є комплексним поняттям як з формальної, так і з фактичної 

точки зору. З формального боку його утворюють відповідні нормативні акти, різні 

за юридичною силою, проте об’єднані спільним об’єктом правового регулювання, 

які складають поняття «додержання законів»; з фактичної точки зору предмет 

прокурорського нагляду, наявність або відсутність яких зумовлює оцінку 

прокурором стану законності у відповідній сфері [63, c. 24]. Останню точку зору, 

зважаючи на комплексність даного підходу, можна вважати найбільш 

переконливою. Тож поняття законності кримінального провадження на підставі 

угод прокурор повинен оцінювати, зважаючи як на додержання нормативних 

положень, що регламентують процедуру відповідного кримінального провадження, 

так і забезпечення сукупності умов застосування угод у кримінальному 

провадженні. 

Так, на думку І. В. Паризького, компромісні процедури у кримінальному 

провадженні повинні відповідати таким умовам: допустимість використання 

компромісних процедур можлива тільки тоді, коли кримінальне переслідування є 

обґрунтованим; вибір варіанту компромісного рішення повинен бути обумовлений 

фактичними обставинами справи; допустимість компромісів визначається як 

нормами, що мають загальний характер, так і нормами, що регламентують 

конкретну компромісну процедуру; практичне застосування компромісних 

процедур є правом державних органів і посадових осіб, які ведуть процес, і 

здійснюється на добровільних засадах сторін; рішення про можливість застосування 

компромісу має бути прийнято до вирішення справи по суті; компроміси можуть 
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бути застосовані лише за певною категорією злочинів [265, c. 143-145]. В. Мухін та 

А. Штанько відносять до них такі: процес, під час якого відбувається юридична 

домовленість сторін; укладається така угода між прокурором та підозрюваним чи 

обвинуваченим; на взаємовигідних засадах досягається компроміс у вирішенні 

питань щодо умов юридичної відповідальності підозрюваного чи обвинуваченого 

[232, c. 47]. 

На наш погляд, перелік умов, що визначають законність кримінального 

провадження на підставі угод має бути сформульований більш широко і до нього 

можна включити наступні умови: 1) допустимість застосування угод у 

кримінальному провадженні; 2) доцільність застосування угод; 3) обґрунтованість 

застосування угод; 4) добровільність укладення угод; 5) процедурність застосування 

угод. Розглянемо їх більш детально. 

Допустимість застосування угод у кримінальному провадженні є першою і 

основною передумовою реалізації даного інституту, оскільки вона визначає, чи 

взагалі може бути порушено питання про укладення тієї чи іншої угоди. На думку 

Л. Д. Удалової та І. В. Паризького, допустимість компромісних прийомів – це 

можливість їх застосування в конкретних конфліктних ситуаціях у досудових 

стадіях кримінального процесу у відповідності з вимогами законності і етичності; 

по-друге, сукупність критеріїв допустимості і, насамперед, критеріїв законності і 

етичності, представляє собою єдину систему оцінки можливості застосування цього 

способу вирішення конфліктів. На думку дослідників, невідповідність компромісу 

будь-якому з критеріїв призводить до порушення допустимості, а значить, і 

неможливості його застосування [404, c. 61]. В цілому погоджуючись із даним 

твердженням, зауважимо, що умова допустимості кримінального провадження на 

підставі угод є комплексною, і включає кримінально-правові і кримінально-

процесуальні складові. 

До кримінально-процесуальних складових можна віднести дві основоположні 

вимоги: наявність кримінального провадження, а також підозрюваного 

(обвинуваченого) у вчиненні кримінального правопорушення. 
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При цьому очевидно, що інститут угод може бути застосований лише у межах 

існуючого кримінального провадження: досудового розслідування або судового 

провадження (п. 10 ст. 3 КПК України). Відповідно до п. 6 Основних принципів 

ООН щодо впровадження програм відновного правосуддя у кримінальних справах, 

програми відновного правосуддя можуть бути застосовані на будь-якому етапі 

процесу кримінального правосуддя. Разом з тим, законодавець обмежив 

темпоральні рамки застосування інституту угод у кримінальному провадженні 

вказівкою на те, що укладення угоди про примирення або про визнання винуватості 

може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до 

виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку (ч. 5 ст. 469 КПК України).  

У зв’язку із цим варто звернути увагу, що можливість застосування інституту 

угод у кримінальному провадженні допускається лише на стадії притягнення до 

кримінальної відповідальності. Раніше в тлумаченні Конституційного Суду України 

ця стадія кримінального переслідування починалася з моменту пред’явлення особі 

обвинувачення у вчиненні злочину [348], а на сьогодні, відповідно до п. 14 ст. 3 

КПК України, притягненням до кримінальної відповідальності є стадія 

кримінального провадження, яка починається з моменту повідомлення особі про 

підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Отже, з моменту повідомлення 

особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення прокурор і суд 

можуть розглядати можливість застосування альтернативних притягненню до 

кримінальної відповідальності інститутів, зокрема укладення угод про примирення 

або про визнання винуватості. Водночас, така можливість у них зберігається лише 

до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку. Наприклад, якщо 

обвинувачений до проголошення ним останнього слова дійде згоди з прокурором 

чи потерпілим щодо укладення угоди (її змісту), він може перед останнім словом 

або під час своєї промови заявити про це суду. У такому випадку суд, надаючи 

можливість обвинуваченому закінчити свій виступ, згідно з ч. 3 ст. 474 КПК 

України невідкладно зупиняє проведення процесуальних дій і переходить до 

розгляду угоди [306].  
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Проте після виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку можливість 

укладення угоди втрачається. Це можна пояснити тим, що з моменту ухвалення 

вироку справа вже є вирішеною по суті, для потенційних сторін угоди очевидними 

стають вид і міра покарання, а значить, узгоджувати їм більше нічого. Проте 

сформульовані законом темпоральні межі можливості застосування угоди зазнають 

критики у науковій юридичній літературі. Так, одні дослідники вважають за 

доцільне суттєво звузити часові межі застосування норм цього інституту і 

передбачити, що угода повинна укладатися до початку тієї частини судового 

розгляду, в якій досліджуються докази [280, c. 61], або навіть до початку судового 

розгляду справи в суді першої інстанції [248, c. 151]. Інші звертають увагу на те, що 

сприяння розкриттю і розслідуванню злочину може продовжуватися або 

починатися і на більш пізніх стадіях: в процесі виконання покарання і навіть після 

його відбуття [97, c. 16]. На наш погляд, при вирішенні цього питання необхідно 

враховувати, що з моменту ухвалення вироку особа вважається такою, що зазнала 

кримінальної відповідальності. Так, Ю. В. Баулін вказує, що з з метою реалізації 

повноваження щодо покладення кримінальної відповідальності органи державної 

влади спершу притягують особу до кримінальної відповідальності, а потім 

покладають на неї таку відповідальність [12, c. 48-49]. Останнє передбачає офіційну 

оцінку відповідними державними органами поведінки особи як злочинної і 

виступає як форма реалізації державою правоохоронних норм, яка в кінцевому 

підсумку полягає в застосуванні конкретних кримінально-правових заходів 

примусового характеру через обвинувальний вирок суду [348], що матеріалізується 

у обвинувальному вироку [382, c. 48-50]. Після ухвалення обвинувального вироку 

суд вже здійснив державний осуд щодо особи, яка вчинила злочин, а, отже, і 

реалізував щодо неї кримінальну відповідальність [247, c. 373]. Таким чином, 

укладення угоди може розглядатися як альтернатива потенційній, а не реальній, 

об’єктивованій у обвинувальному вироку суду, кримінальній відповідальності. 

Іншою процесуальною умовою застосування інституту угод є наявність у 

кримінальному провадженні підозрюваного (обвинуваченого). Згідно із ст. 42 КПК 

України, підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому ст. ст. 276-279 КПК 
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України, повідомлено про підозру, або особа, яка затримана за підозрою у вчиненні 

кримінального правопорушення. Обвинуваченим є особа, обвинувальний акт щодо 

якої переданий до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК України.  

З точки зору прокурорської діяльності, повідомлення про підозру – це 

центральний етап досудового кримінального провадження, момент, з якого 

починається притягнення до кримінальної відповідальності конкретної особи, що 

обумовлює важливість даного етапу у структурі діяльності прокурора у досудовому 

розслідуванні [179, c. 97]. Тож дана умова допустимості застосування інституту 

угод є цілком обґрунтованою з декількох підстав. По-перше, підозрюваний 

(обвинувачений) є обов’язковою стороною як угоди про примирення, так і про 

визнання винуватості. Без наявності у кримінальному провадженні даного учасника 

угода не може бути укладена апріорі. По-друге, повідомлення особі про підозру, 

виходячи із ст. 277 КПК України, містить більш-менш цілісне і довершене 

формулювання обвинувачення, яке інкримінується особі, зокрема правову 

кваліфікацію кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, 

із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну 

відповідальність; зазначення часу, місця вчинення, а також інших суттєвих 

обставин кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа 

тощо. Вказані положення, згідно із ст. ст. 471, 472 КПК України, також належать до 

змісту відповідних угод. Отже, повідомлення особі про підозру створює як 

формальні, так і фактичні передумови для укладення угоди. Оскільки саме 

прокурор наділений повноваженням повідомляти особі про підозру (п. 11 ч. 2 ст. 36 

КПК України), то безпосередньо від нього залежить формування і процесуальне 

оформлення даної складової допустимості застосування інституту угод у 

кримінальному провадженні. 

До кримінально-правових складових застосування угод можна віднести 

обмеження щодо можливості їх укладення залежно від категорії злочинів за 

ступенем їх тяжкості, а також від об’єкта, якому суспільно-небезпечним посяганням 

заподіяно шкоду. При цьому вони розрізняються залежно від різновиду угоди. Так, 

відповідно до ч. 3 ст. 469 КПК України, угода про примирення між потерпілим та 
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підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо 

кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості та у 

кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення. Угода про 

визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може 

бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи 

середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише 

державним чи суспільним інтересам (ч. 4 ст. 469 КПК України). Таким чином, 

законодавець обмежив сфери застосування кожного з видів угод, оскільки їх може 

бути укладено у провадженні щодо певних визначених законом категорій 

кримінальних правопорушень. Із цього вбачається, що «ступінь тяжкості», як показник 

типового рівня суспільної небезпеки злочинів певних видів, враховано законодавцем 

та відображено у положеннях процесуального закону щодо укладення угод [306], що, в 

свою чергу, має ураховувати й прокурор. При цьому, як свідчить проведена нами 

анкетування, обмежена сфера укладення угод розглядається прокурорами як 

найсуттєвіша проблема у їх застосуванні (див. Додаток А). 

Так, угода про примирення обмежується злочинами середньої тяжкості, тобто 

тими, за які, виходячи із ч. 3 ст. 12 КК України, передбачене основне  покарання у 

виді штрафу в розмірі не більше 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або позбавлення волі на строк не більше п'яти років. З цього приводу 

дослідники наголошують на недоцільності прив’язування права на участь у медіації 

до визначених категорій справ, оскільки є багато прикладів ефективності програм 

відновного правосуддя у справах навіть великої тяжкості незалежно від впливу 

наслідків медіації на вирок суду [31, c. 25]. Поряд з цим, укладення такої угоди 

можливе у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення без 

вказівки на ступінь тяжкості злочину, що є одним з елементів надання потерпілим 

широких дискреційних повноважень у ст. 477 КПК України категорії кримінальних 

правопорушень. Зауважимо, що вказівка на приватну форму обвинувачення, яка 

створює можливість укладення угоди про примирення, є кримінальною 

процесуальною складовою допустимості застосування даного різновиду угоди. 
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В свою чергу, сфера укладення угоди про визнання винуватості також 

обмежується ступенем тяжкості вчиненого кримінального правопорушення. Так, за 

загальним правилом, вона не може бути укладена у провадженні щодо особливо 

тяжких злочинів, тобто таких, за які передбачене основне  покарання у виді штрафу 

в розмірі понад 25 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, 

позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі (ч. 5 

ст. 12 КК України). Судова практика звертає увагу на те, що ступінь тяжкості 

вчиненого, як показник індивідуального рівня суспільної небезпеки конкретного 

злочину, зумовленого його специфічними об’єктивними і суб’єктивними ознаками, 

згідно з п. 2 ч. 1 ст. 470 КПК зобов’язаний врахувати прокурор при укладенні угоди 

про визнання винуватості та суд, перевіряючи угоду на відповідність її закону [306]. 

Разом з тим, КПК України передбачає два винятки із цього правила, коли угода 

про визнання винуватості може бути укладена у провадженні щодо особливо тяжких 

злочинів. Перший з них стосується злочинів, віднесених до підслідності НАБУ, і 

допускається за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у 

вчиненні злочину, віднесеного до підслідності НАБУ, якщо інформація щодо 

вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами. Другий стосується 

злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи 

злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття 

підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій 

інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо 

повідомлена інформація буде підтверджена доказами. 

В тому й в іншому випадку виняток із встановленої законом кримінально-

правової умови укладення угод стає допустимим за рахунок кримінально-

процесуальних умов, якими виступають надання підозрюваним чи обвинуваченим 

допомоги органам досудового розслідування (щодо викриття іншої особи у 

вчиненні злочину або інших злочинів), і підтвердження повідомленої інформації 

доказами. Отже, допустимість укладення угод про визнання винуватості у 

кримінальних провадженнях щодо особливо тяжких злочинів вимагає від прокурора 

встановлення таких обовʼязкових умов щодо співраці з боку підозрюваного, 
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обвинуваченого, фіксування їх в тексті угоди, а також підтвердження відповідними 

доказами. Це дозволяє зробити висновок про виключний характер застосування 

угод у кримінальних провадженнях щодо таких злочинів. 

Важливе значення в аспекті допустимості застосування угод для прокурора 

мають встановлені законом обмеження щодо їх укладення. На підставі аналізу 

положень ст. 469 КПК України можна зробити такий узагальнений висновок з цього 

питання: 1) не допускається укладення як угоди про примирення, так і про визнання 

винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної 

особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв’язку з яким здійснюється 

провадження щодо юридичної особи; 2) не допускається укладення угоди про 

визнання винуватості щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода 

завдана приватним інтересам; 3) не допускається укладення угоди про визнання 

винуватості у кримінальному провадженні, в якому бере участь потерпілий. Разом з 

тим, з останнього правила встановлено виняток, відповідно до якого укладення 

угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо кримінальних 

правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам 

або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або 

потерпілі, є можливою у випадку надання всіма потерпілими письмової згоди 

прокурору на укладення ними угоди. 

Можна зробити висновок, що формально допустимість укладення різних видів 

угод ніяк не пов’язане між собою, але фактично між ними існує кореляція, 

відповідно до якої угода про визнання вини не може бути укладена у 

кримінальному провадженні, в якому можливе укладення угоди про примирення. 

Це зумовлено тим, що допустимість укладення обох видів угод ставиться у 

безпосередню залежність від наявності у кримінальному провадженні потерпілого. 

Щодо угоди про примирення це має характер позитивної вимоги, оскільки лише за 

наявності у кримінальному провадженні потерпілого угода може бути укладена. 

Відносно угоди про визнання винуватості ця вимога за загальним правилом 

негативна, оскільки реальна або потенційно можлива участь у кримінальному 

провадженні потерпілого унеможливлює її укладення, крім вказаного вище 
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винятку, який був передбачений законодавцем лише через 4,5 роки після набуття 

чинності КПК України.  

Наявність у кримінальному провадженні потерпілого можна вважати 

кримінальним процесуальним аспектом допустимості застосування інституту угод, 

проте необхідно враховувати, що вона безпосередньо залежить від кримінально-

правових передумов існування у кримінальному провадженні цієї процесуальної 

фігури, адже, як наголошується у науковій юридичній літературі, оскільки галузі 

кримінального права і кримінального процесу становлять єдину систему, то і 

значення терміна «потерпілий» має бути однозначним [352, c. 14]. В підсумку це 

залежить від заподіяння кримінальним правопорушенням шкоди приватним 

інтересам, оскільки саме для того, щоб отримати можливість поновлення 

порушених злочином прав і законних інтересів, потерпілий і стає учасником 

кримінальних процесуальних відносин [431, c. 63], в межах яких відбувається 

компенсація заподіяної злочином шкоди [171, c. 64]. Отже, сформульована у законі 

вказівка на відсутність потерпілого як умову, що визначає допустимість 

застосування угоди про визнання винуватості, є по суті дублюванням положень, які 

в якості іншої умови допустимості її застосування вказують на необхідність 

завдання кримінальним правопорушенням шкоди лише державним чи суспільним 

інтересам, адже заподіяння шкоди приватним інтересам передбачає реальну або 

потенційну наявність у кримінальному провадженні потерпілого.  

В той же час, виходячи із положень ст. 55 КПК України, варто наголосити на 

тому, що кількість злочинів, у кримінальному провадженні по яким не бере участь 

потерпілий, загалом не є значною. Ще більше звузилася вона із поширенням 

поняття потерпілого на юридичних осіб, з приводу чого науковці висловлювали 

критичні погляди, які, зокрема, обґрунтовуються тим, що юридична особа є 

«юридичною фікцією», і ніяких «особистих переживань» від злочинного посягання 

відчувати не може [422, c. 43], а також практичними складностями визнання 

потерпілими юридичних осіб та реалізації ними своїх процесуальних прав [143, c. 

19]. Одним з проявів таких ускладнень можна вважати реалізацію інституту угод у 

кримінальному провадженні, в якому потерпілим визнано юридичну особу. 
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Отже, сфера укладення угоди про примирення є значно ширшою, ніж угоди про 

визнання винуватості, і її розширення призводить до значного обмеження сфери 

застосування угод про визнання винуватості. Також остання обмежена 

проаналізованою вище вказівкою на необхідність заподіяння шкоди лише 

державним чи суспільним інтересам. Вказане положення, на наш погляд, також 

зумовлене міркуваннями необхідності захисту інтересів потерпілого, наприклад у 

тих випадках, коли на момент укладення угоди про визнання винуватості 

формально потерпілий у кримінальному провадженні не брав участь, проте в 

подальшому певна особа може отримати цей статус шляхом подання заяви про 

залучення її до провадження як потерпілого в порядку ч. 3 ст. 55 КПК України. На 

цьому акцентує увагу й п. 8 Постанови Пленуму, вказуючи на неможливість 

укладення такої угоди у провадженні, в якому бере участь як потерпілий, так і 

особа, яка могла брати участь, але не надала згоду про залучення її до провадження 

як потерпілого [322]. Тому для уникнення темпоральної колізії між фактом 

укладення угоди і подальшою появою у кримінальному провадженні потерпілого 

законодавець і передбачив відповідні правові приписи. Проте вони не враховують 

можливості заподіяння злочином різнобічної шкоди – як державним та суспільним 

(публічним) інтересам, так і приватним. Отже вказівка на необхідність заподіяння 

шкоди «лише» публічним інтересам унеможливлює укладення угоди про визнання 

винуватості у тих випадках, коли загалом спрямований проти публічних інтересів 

злочин завдав шкоди також і приватним інтересам фізичних та юридичних осіб, які 

виступають другорядними як для його правової кваліфікації, так і з фактичної точки 

зору. З цієї точки зору виглядає виправданою встановлена Законом № 1950-VIII від 

16.03.2017 можливість укладення угоди про визнання винуватості у таких ситуаціях 

у випадку надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення 

ними угоди. В цьому вбачається намагання законодавця щодо узгодження 

публічних і приватних інтересів у таких випадках, відповідальність за досягнення 

якого покладається на прокурора. 

Доцільність застосування угод як складова їх законності передбачає, що 

укладення угоди повинно забезпечувати досягнення певної мети, значущість якої 
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переважає здійснення кримінального провадження у загальному порядку. Так, 

доцільність процесуального рішення, на думку дослідників, полягає у відповідності 

його конкретним цілям кримінально-процесуальної діяльності, практичній 

корисності такого рішення, вона знаходиться у прямій залежності від всебічного, 

повного і об’єктивного встановлення обставин справи і відповідності рішення цілям 

правового регулювання [203, c. 140-141]. Іншими словами, прокурор повинен 

оцінити, наскільки більш вигідно укласти угоду і таким чином спростити 

кримінальне провадження, пом’якшивши кримінальну відповідальність винного, 

ніж добиватися притягнення його до кримінальної відповідальності у повному 

обсязі, тобто чи потрібна угода у даному кримінальному провадженні як така.  

Особливістю даної умови застосування інституту угод є те, що вона передбачає 

дискрецію (розсуд) прокурора і суду. Як зазначається у науковій юридичній 

літературі, дискреційні підстави покладають на правозастосовця не лише 

можливість, а й необхідність вибору при прийнятті відповідного рішення, який 

повинен базуватися на вимогах закону і власного внутрішнього переконання, 

ґрунтуючись на зібраних у кримінальному провадженні доказах [131, c. 287]. 

Очевидно, що така оцінка, яка передбачає внутрішнє переконання прокурора, 

повинна передусім базуватися на положеннях закону. Загалом доцільність 

укладення угод визначають завдання кримінального провадження, сформульовані у 

ст. 2 КПК України. Можливість досягнення цих завдань якомога більш швидко не 

може суперечити повноті їх досягнення, інакше укладення угоди не є можливим.  

Крім того, при вирішенні цього питання прокурор повинен враховувати правові 

наслідки укладення та затвердження угоди, які передбачені ст. 473 КПК України, і 

полягають у обмеженні прав учасників кримінального провадження на оскарження 

вироку, а для підозрюваного чи обвинуваченого – також відмова від здійснення 

деяких процесуальних прав, передбачених п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України. 

Доцільність укладення угоди про визнання винуватості для прокурора визначають 

також положення ст. 470 КПК України, що встановлюють обставини, які 

зобов’язаний враховувати прокурор при вирішенні питання про укладення угоди 

про визнання винуватості. Дані обставини, які більш детально будуть розглянуті 
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нами у підрозділі 2.1 дисертації, враховуються прокурором у своїй сукупності, при 

цьому всі інші обставини повинні переважати таку, як характер і тяжкість 

обвинувачення (підозри). Тобто чим менш тяжкою є підозра (обвинувачення) і чим 

менш вона доведена з одного боку, і чим вагомішими є сприяння підозрюваного чи 

обвинуваченого у проведенні кримінального провадження та відповідні суспільні 

інтереси, тим більш доцільним стає укладення угоди, і навпаки. 

Необхідно зауважити, що умова доцільності безпосередньо підлягає 

встановленню і оцінці з боку прокурора лише щодо укладення угоди про визнання 

винуватості, яка без відповідного внутрішнього переконання прокурора як сторони 

даної угоди взагалі не може бути укладена. Що ж до угоди про примирення, то 

доцільність її укладення визначається потерпілим, і прокурор не має права жодним 

чином впливати на його рішення з цього приводу, оскільки це може розглядатися як 

перешкоджання в укладенні угоди про примирення, що прямо забороняється ч. 7 ст. 

369 КПК України. Разом з тим, виключати можливість перевірки доцільності 

укладення угоди про примирення з боку прокурора не можна. Відстоюючи у 

кримінальному провадженні публічні інтереси, прокурор може і повинен мати 

власну позицію щодо можливості укладення даної угоди, і у тих випадках, коли на 

думку прокурора її затвердження не є доцільним, він повинен звернути на це увагу 

суду і навести аргументи з цього приводу.   

Обґрунтованість застосування угод полягає у встановленні відповідності 

прийняття рішення про укладення і затвердження угоди фактичним обставинам 

кримінального провадження. Як наголошується у науковій юридичній літературі, 

обґрунтованість процесуального рішення передбачає засвідчену переконливими 

доказами відповідність фактичної підстави рішення дійсним обставинам справи [65, 

c. 43]. Крім того, вимога обґрунтованості означає, що вчинення певної 

процесуальної дії чи прийняття рішення не може бути безпідставним, воно повинно 

відповідати реальним потребам кримінального провадження. Слушними в цьому 

контексті можна вважати твердження М. В. Косюти, що на першій стадії 

правозастосування для забезпечення обґрунтованості правозастосовчого акта 

посадова особа прокуратури повинна домогтись накопичення такого обсягу 
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фактичного матеріалу, який дає можливість прокурору прийняти законне 

процесуальне рішення, і реалізувати його у встановленій законом формі [149, c. 

291]. Отже, обґрунтованість застосування інституту угод передбачає як наявність 

фактичних підстав для цього, так і відповідність закону змісту і форми конкретної 

угоди, поєднуючись у цьому аспекті з умовою процедурності, про яку мова йтиме 

далі. 

Обґрунтованість як умова застосування інституту угод випливає і з положень 

відповідних міжнародних стандартів. Так, у п. 14 Рекомендації № R (99) 19 

вказується, що відправною точкою для проведення медіації має слугувати визнання 

обома сторонами основних обставин справи. У пп. 7, 8 Основних принципів ООН 

щодо впровадження програм відновного правосуддя у кримінальних справах 

уточнюється, що відновні процеси повинні застосовуватися лише за тих умов, коли 

є достатньо доказів для звинувачення правопорушника. Домовленості, що їх 

досягають у ході відновного процесу, мають містити лише обґрунтовані й адекватні 

(пропорційні) зобов’язання. Сторони зазвичай мають дійти згоди щодо участі у 

відновному процесі на основі головних фактів справи.  

Очевидно, що застосування особливого порядку кримінального провадження 

на підставі угод ґрунтується передусім на факті укладення відповідної угоди. З 

огляду на це, встановлення обґрунтованості застосування даного інституту 

передбачає перевірку прокурором обґрунтованості певної угоди, яка, в свою чергу, 

передбачає додержання у сукупності таких вимог, як мотивованість, 

переконливість, логічність, несуперечливість [284, c. 8]. В свою чергу, вони можуть 

бути встановлені прокурором шляхом вивчення змісту відповідної угоди, вимоги до 

якого передбачені ст. ст. 471 (про примирення) та 472 (про визнання винуватості) 

КПК України. 

Оцінюючи обґрунтованість угоди, прокурор перевіряє, чи наявні всі 

обов’язкові її реквізити, чи викладені вони у повному обсязі, чітко, конкретно і 

недвозначно, і чи дозволяють беззастережно встановити інші умови законності 

застосування угод (допустимість, доцільність, добровільність тощо). При цьому 

необхідно виходити із того, що укладенню угоди передує досягнення домовленостей 
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між сторонами, зміст яких, крім іншого, має бути відображено в угоді. Зокрема, це 

розмір шкоди, строк її відшкодування чи вчинення інших обумовлених дій на користь 

потерпілого або ж беззастережне визнання вини у вчиненні кримінального 

правопорушення та обов’язки підозрюваного чи обвинуваченого щодо співпраці у 

викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою за умови, що 

домовленості про співпрацю мали місце [306]. Відсутність цих реквізитів дає підстави 

сумніватися у досягненні згоди з усіх обов’язкових умов угоди, що, в свою чергу, дає 

підстави вважати застосування її наслідків необґрунтованим.  

Окрему увагу прокурор повинен звернути на те, чи не суперечать умови угоди 

вимогам КПК України та/або закону, а саме: на достовірність викладених в угоді 

відомостей, зокрема щодо істотних для відповідного кримінального провадження 

обставин; на правильність кваліфікації кримінального правопорушення; на те, чи не 

порушують умови угоди права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб; на те, чи 

існує реальна можливість виконання обвинуваченим взятих на себе за угодою 

зобов’язань; на наявність фактичних підстав для визнання винуватості тощо. 

Важливість встановлення прокурором цих та інших обставин зумовлюється тим, що 

вони визначені законом як такі, що унеможливлюють затвердження судом угоди (ч. 

7 ст. 474 КПК України). У разі недодержання якоїсь із цих вимог застосування 

кримінального провадження на підставі угод має визнаватися необґрунтованим, а 

відтак – незаконним.   

Добровільність укладення угод як їх обов’язкова умова передбачена у 

міжнародних актах, зокрема у Рекомендації R (99) 19 про процедуру примирення у 

кримінальних справах, де ця процедура визначається як «процес, в якому жертва та 

правопорушник мають можливість добровільно брати участь у вирішенні проблем, 

спричинених злочином, за допомогою неупередженої третьої сторони, або 

посередника» (курсив наш – Г. Т.). Відповідно до п. 1 цього документа, медіація у 

кримінальних справах повинна проводитися тільки за добровільної згоди сторін, які 

мають право відкликати цю свою згоду на будь-якому етапі медіації. Аналогічні 

положення закріплені у п. 7 Основних принципів ООН щодо впровадження програм 

відновного правосуддя у кримінальних справах. Відповідно, проведення 
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примирювальних процедур в більшості європейських держав, наприклад в Австрії, 

Бельгії, Болгарії, Польщі, Чехії, здійснюється виключно на засадах добровільної 

згоди учасників кримінальної ситуації [55, c. 72].  

Разом з тим, умова добровільності стосується рівною мірою як угоди про 

примирення, так і про визнання винуватості. На думку дослідників, добровільність 

визнання особою вини забезпечується процедурою ініціювання та затвердження 

угоди [439, c. 36]. Вимоги щодо цього сформульовані у ч. 6 ст. 474 КПК України, 

згідно з якою суд зобов’язаний переконатися у судовому засіданні, що укладення 

угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, 

примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що 

передбачені в угоді. Зазначені дії суд повинен виконувати в кожному випадку 

розгляду угоди, на що звертає увагу судова практика [306]. Проте, на наш погляд, 

зазначені положення необхідно розуміти більш широко, і поширювати обов’язок 

встановлення добровільності укладення угоди не лише на суд, а й на прокурора.  

При цьому прокурор повинен виконувати його як у випадку укладення угоди 

про визнання винуватості, так і угоди про примирення. Так, правники звертають 

увагу на необхідність для прокурора оцінити, чи було примирення дійсно 

добровільним, тобто чи являється воно результатом вільного і усвідомленого 

волевиявлення потерпілого, що здійснювалося в умовах, абсолютно вільних від 

стороннього тиску, чи то з боку сторони захисту, чи то з боку органів і осіб, які 

ведуть процес [185, c. 168]. Це зумовлюється слабкістю процесуальної позиції 

потерпілого, який, на думку В. М. Юрчишина, «змушений безуспішно 

«пілігримствувати» між стороною обвинувачення і стороною захисту, не знаючи, 

що робити: домагатися покарання винуватого, чи під неймовірним тиском «армади» 

захисників обвинуваченого та його рідні укласти з останнім угоду про примирення 

з подальшим закриттям кримінального провадження» [449, c. 136]. В обох випадках 

це зумовлюється тим, що сумніви у добровільності укладення угоди є підставою 

для відмови у її затвердженні, оскільки згідно з п. 4 ч. 7 ст. 474 КПК України суд 

відмовляє в затвердженні угоди, якщо існують обґрунтовані підстави вважати, що 

укладення угоди не було добровільним, або сторони не примирилися. 
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Закон передбачає, що для з’ясування добровільності укладення угоди у разі 

необхідності суд має право витребовувати документи, у тому числі скарги 

підозрюваного чи обвинуваченого, подані ним під час кримінального провадження, 

та рішення за наслідками їх розгляду, а також викликати в судове засідання осіб та 

опитувати їх (ч. 6 ст. 474 КПК України). Очевидно, що вказані дії може і повинен 

здійснити прокурор на етапі направлення угоди до суду разом із затвердженим 

обвинувальним актом. У випадках укладення угоди про визнання винуватості роль 

прокурора у забезпеченні добровільності угоди є подвійною: з одного боку, він 

наглядає за тим, що органи досудового розслідування на етапі ініціювання угоди не 

чинили на підозрюваного жодного впливу чи тиску; з іншого боку, він самостійно 

забезпечує добровільність укладення угоди, утримуючись від будь-яких дій, 

передбачених у ч. 6 ст. 474 КПК України. У випадку укладення угоди про 

примирення прокурор наглядає за тим, щоб на сторін угоди не здійснювали 

протиправного впливу органи досудового розслідування та будь-які інші особи, а 

також за тим, щоб сторони угоди не чинили тиск одна на одну. 

З вимогою добровільності тісно пов’язана така умова застосування інституту 

угод, як визнання підозрюваним (обвинуваченим) своєї вини. Аналіз статей 471, 472 

КПК України, що регламентують зміст угод, дозволяє зробити висновок, що 

беззастережне визнання підозрюваним чи обвинуваченим своєї винуватості у 

вчиненні кримінального правопорушення є обов’язковою складовою угоди про 

визнання винуватості і зумовлює її принципову можливість, що, зокрема, 

обґрунтовується дією принципу презумпції невинуватості [60, c. 144]. В той же час, 

зміст угоди про примирення не передбачає вказівки на визнання підозрюваним, 

обвинуваченим своєї вини, хоча фактично це передбачається самою сутністю 

примирення, яке лежить в її основі, оскільки досягнення останнього без такого 

визнання уявляється малоймовірним. З іншого боку, необхідно враховувати 

міжнародні стандарти, відповідно до яких участь правопорушника у відновному 

процесі не має використовуватись як свідчення визнання провини у подальших 

процесуальних діях (п. 8 Основних принципів ООН щодо впровадження програм 

відновного правосуддя у кримінальних справах). Проте необхідно визнати, що 
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відсутність беззастережного визнання вини є підставою для відмови судом у 

затвердженні угоди, як і відсутність фактичних підстав для визнання винуватості. 

У науковій юридичній літературі також зазначається, що компроміс не може 

ґрунтуватись: на правовій необізнаності учасника компромісу, на його нерозумінні 

власних прав і обов'язків, а також наслідків своїх дій; на поступках і рішення, що 

завідомо не можуть бути виконані; на сфальсифікованих доказах і матеріалах; на 

вадах психіки особи та інших хворобливих станах, а також на її релігійних та інших 

переконаннях; на виправданні вчинення злочину і зменшенні його суспільної 

небезпечності [404, c. 60]. На наш погляд, окремі з цих факторів можуть бути 

включені до змісту умови добровільності застосування інституту угод. При цьому, 

виходячи із міжнародних стандартів і практики їх застосування, дану умову 

законності застосування інституту угод необхідно розуміти більш широко. Так, 

відповідно до п. 13 Основних принципів ООН щодо впровадження програм 

відновного правосуддя у кримінальних справах, у відновних процесах мають бути 

дотримані основоположні процедурні гарантії, що забезпечують справедливість 

стосовно правопорушника та потерпілого: (а) відповідно до національного 

законодавства, потерпілий та правопорушник повинні мати право консультуватися 

з адвокатом щодо відновного процесу та, за потреби, перекладу та/або тлумачення. 

Неповнолітні особи повинні, окрім іншого, мати право на допомогу батьків чи 

опікунів; (b) перед тим, як погодитись на участь у відновних процесах, сторони 

повинні бути повністю поінформованими про свої права, характер процесу та 

можливі наслідки їхнього рішення; (c) ані потерпілий, ані правопорушник не 

повинні бути примусово залучені або примушені нечесними засобами до участі у 

відновних процесах чи прийнятті їх результатів. Згідно із Рекомендацією № R (99) 

19, перш ніж дати згоду на медіацію, сторони повинні бути повністю поінформовані 

про свої права, про сутність процесу посередництва і про можливі наслідки 

прийнятого ними рішення. Ні постраждалого, ні правопорушника не можна 

змушувати до участі в медіації будь-якими неправомірними способами. Медіація не 

може продовжуватися, якщо яка-небудь з основних її сторін не здатна розуміти сенс 

даної процедури (пп. 10, 11, 13). 
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Отже, забезпечення умови добровільності у кримінальному провадженні на 

підставі угод фактично можна ототожнювати із всебічною захищеністю прав і 

законних інтересів його учасників. Таким чином, добровільність як умову 

законності кримінального провадження на підставі угод можна розуміти достатньо 

широко, і прокурор повинен забезпечити всебічне її додержання. 

Процедурність застосування угод передбачає додержання особливого 

визначеного законом порядку їх застосування, тобто спеціальної процесуальної 

форми здійснення відповідних процесуальних дій. В свою чергу, кримінально-

процесуальна форма визначається як встановлений законом порядок здійснення 

органами досудового розслідування, прокуратури і судом процесуальних дій, за 

допомогою яких вони розслідують і вирішують кримінальні справи, та оформлення 

їх в правових актах, а також порядок діяльності учасників процесу, які захищають 

свої права і законні інтереси [24, c. 4]. Отже, додержання визначеної главою 35 КПК 

України процесуальної форми кримінального провадження на підставі угод складає 

зміст умови процедурності їх застосування. Така процесуальна форма включає як 

особливий порядок здійснення кримінального провадження на підставі угод, так і 

спеціальні документи, якими оформлюються відповідні процесуальні дії та 

рішення. Разом з тим, необхідно звернути увагу на те, що процесуальний порядок 

застосування інституту угод кримінальним процесуальним законодавством 

регламентований лише частково. Так, порядок ініціювання угоди, як і досягнення 

згоди з усіх ключових її умов КПК України майже не врегульований; при цьому 

законодавець у ст. 469 КПК України обмежився лише деякими загальними 

положеннями щодо суб’єктів ініціювання та укладення угоди, сфери їх укладення 

тощо. Фактично, така регламентація починається лише з моменту укладення угоди.  

Найбільш детально законодавець підходить до регламентації змісту угод. 

Звернемо увагу на те, що поняття «угода» можна розглядати у двох значеннях: 

1) змістовному, як досягнута між сторонами домовленість з усіх принципових 

питань, що визначають обґрунтованість застосування даного інституту і 

2) формальному – як документ, що посвідчує дану домовленість. Додержання 
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умови процедурності, таким чином, визначає єдність форми і змісту відповідної 

угоди, і орієнтує прокурорів на встановлення цих аспектів.  

Закріплення у законі чітких вимог до форми і змісту угод можна вважати 

позитивним кроком, оскільки, приміром, в умовах діючого раніше законодавства 

відносно примирення сторін у науковій юридичній літературі зверталася увага на 

складності у здійсненні прокурором нагляду за законністю акту примирення сторін, 

які зумовлювала відсутність законодавчого закріплення процесуальної форми 

останнього [185, c. 170]. Серед можливих варіантів належної процесуальної форми 

примирення, які розглядалися у науковій юридичній літературі [61, c. 7; 119, c. 264; 

170, c. 573], законодавець обрав варіант двосторонньої письмової угоди, у якій 

зазначається дата її укладення та яка скріплюється підписами сторін. При цьому 

необхідно звернути увагу на те, що закон не вимагає якогось спеціального 

посвідчення укладення угоди, як-то нотаріального, протокольного чи іншого. І 

якщо відносно угоди про визнання винуватості це виглядає цілком обґрунтованим, 

оскільки її стороною є офіційний представник держави – прокурор, то стосовно 

угоди про примирення певне посвідчення угоди виявляється цілком доцільним, 

зокрема, для того, щоб унеможливити в подальшому спори між сторонами щодо її 

істотних умов. Фактично, офіційного посвідчення угоді про примирення надає 

прокурор, скеровуючи її з обвинувальним актом до суду. 

Подальше додержання умови процедурності кримінального провадження на 

підставі угод пов’язане із затвердженням прокурором обвинувального акта та 

направленням його разом із підписаною сторонами угодою до суду. Це зумовлено 

тим, що під час досудового розслідування саме по собі укладення угоди не є 

підставою для її розгляду судом, і вона набуває процесуального значення лише у 

сукупності із затвердженим прокурором обвинувальним актом. Останній можна 

визначити як процесуальний документ, в якому слідчий, прокурор підводять 

підсумок досудового розслідування та формулюють обвинувачення певної особи у 

вчиненні кримінального правопорушення з наведенням конкретних доказів. 

Науковці звертають увагу на те, що обвинувальний акт виконує в процесі декілька 

взаємопов’язаних завдань, якими і визначається його важливе значення: по-перше, 
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він підводить підсумок стадії досудового розслідування; по-друге, служить основою 

і визначає межі судового розгляду, оскільки суд при розгляді справи не вправі 

вийти за межі сформульованого в обвинувальному акті обвинувачення; по-третє, 

знайомить обвинуваченого з характером і підставами висунутого проти нього 

обвинувачення, дозволяючи йому визначати засоби свого захисту; по-четверте, 

систематизує всі зібрані в ході розслідування докази, полегшуючи прокуророві, 

суду, учасникам процесу вивчення матеріалів справи [24, c. 12-13]. Щоб стати 

формальною підставою для розгляду судом відповідної угоди, обвинувальний акт 

повинен відповідати вимогам, визначеним у ст. 291 КПК України.  

Відповідно до ч. 1 ст. 291 КПК України, обвинувальний акт складається 

слідчим, після чого затверджується прокурором, або самим прокурором. В будь-

якому разі, на думку дослідників, прокурор, який затверджує обвинувальний акт, 

стає його співавтором, тому що він сприймає положення, що містяться в ньому, і в 

подальшому їх розглядає як свої власні [103, c. 125-127]. При цьому затвердження 

обвинувального акта вважається не суто процесуальним рішенням, а й дією 

організаційно-розпорядчого характеру [165, c. 54], оскільки прийняттю прокурором 

відповідного рішення передує ретельне вивчення матеріалів досудового 

розслідування, виявлення можливих прогалин чи помилок останнього, а також 

визначення судової перспективи даного кримінального провадження [215, c. 188].  

Зазначене повною мірою стосується ситуацій затвердження прокурором 

обвинувального акта на підставі угоди, що розглядаються дослідниками як один із 

різновидів закінчення прокурором досудового розслідування у формі звернення до 

суду з обвинувальним актом, що має значну специфіку, зумовлену особливостями 

кримінального провадження на підставі угод [224, c. 44]. В таких випадках характер 

і зміст угоди повинні знайти відповідне відображення і у змісті обвинувального 

акта. Проте це не означає, що угода лягає в основу обвинувального акта і визначає 

його зміст, адже законодавець прямо не пов’язує зміст угоди та обвинувального 

акта. Фактично, угода повинна розглядатися як доповнення до обвинувального акта, 

коли в останньому виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, які 

прокурор вважає встановленими, правова кваліфікація кримінального 
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правопорушення з посиланням на положення закону і статті (частини статті) закону 

України про кримінальну відповідальність та формулювання обвинувачення; 

обставини, які обтяжують чи пом’якшують покарання; розмір шкоди, завданої 

кримінальним правопорушенням та інші необхідні обставини зазначаються так, як 

вони встановлені досудовим розслідуванням, а угода лише корегує питання щодо 

узгодженого покарання та інших передбачених законом наслідків її укладення. При 

цьому фактична сторона угоди в аспекті формулювання підозри чи обвинувачення 

та його правової кваліфікації з зазначенням статті (частини статті) закону України 

про кримінальну відповідальність, істотних для відповідного кримінального 

провадження обставин не може суперечити відповідним положенням 

обвинувального акта, які виступають первинними по відношенню до угоди. 

Водночас на практиці, особливо у випадках, коли укладення угоди має місце на 

ранньому етапі досудового розслідування, коли належна доказова база ще не 

зібрана, і переважно ґрунтується на показаннях підозрюваного, який визнає свою 

вину, не виключається ситуація, коли саме угода лягає в основу обвинувального 

акта, а не навпаки. Думається, що саме з метою нейтралізації негативних наслідків 

подібних ситуацій законодавець передбачив у ч. 1 ст. 474 КПК України право 

прокурора відкласти направлення до суду обвинувального акта з підписаною 

сторонами угодою до отримання висновку експерта або завершення проведення 

інших слідчих дій, необхідних для збирання та фіксації доказів, які можуть бути 

втрачені зі спливом часу, або які неможливо буде провести пізніше без істотної 

шкоди для їх результату у разі відмови суду в затвердженні угоди. Тобто в кожному 

випадку прокурор не може повністю і беззастережно покладатися на доказову базу, 

отриману в результаті угоди, а повинен зі свого боку провести всю необхідну 

роботу по повному, всебічному і об’єктивному дослідженню всіх обставин 

кримінального провадження. 

Необхідно відзначити, що найбільш детально законодавець регламентує 

порядок судового провадження на підставі угоди. Забезпечення прокурором умови 

процедурності на даному етапі кримінального провадження на підставі угод полягає 

у сприянні суду в додержанні всіх визначених законом вимог щодо цього, а також у 
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реагуванні на допущені судом порушення у цій сфері шляхом оскарження 

незаконних судових рішень та подання скарг на неправомірні дії судді до Вищої 

ради правосуддя. Особливу увагу прокурор повинен звертати на повноту і 

доступність роз’яснення судом обвинуваченому процесуального значення і 

наслідків укладення відповідної угоди, а також з’ясування судом добровільності  її 

укладення. У разі встановлення обставин, які перешкоджають затвердженню угоди, 

прокурор повинен звертати на це увагу суду. 

Заключним документом в аспекті забезпечення процедурності застосування 

інституту угод є вирок суду на підставі угоди. Оцінюючи його на предмет 

відповідності закону, прокурор повинен враховувати, що, відповідно до ч. 2 ст. 475 

КПК України, такий вирок повинен відповідати загальним вимогам до 

обвинувальних вироків з урахуванням особливостей, передбачених ч. 3 цієї статті, 

які досліджувалися нами у попередньому підрозділі. В даному контексті зауважимо, 

що в полі уваги прокурора повинно перебувати як врахування у вироці суду на 

підставі угоди вказаних у законі особливостей, так і відповідність вироку загальним 

вимогам, до яких, згідно із ст. 370 КПК України, відноситься законність, 

обґрунтованість і вмотивованість.  

Законність відповідного вироку визначає ухвалення його компетентним судом 

згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального 

провадження, передбачених КПК України. Обґрунтованим є рішення, ухвалене 

судом на підставі об’єктивно з’ясованих обставин, які підтверджені доказами, 

дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст. 94 

КПК України, згідно з якою суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується 

на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин 

кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору 

належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів – з точки 

зору достатності та взаємозв’язку для прийняття відповідного процесуального 

рішення. Верховний Суд роз’яснює, що обґрунтованим визнається рішення, в якому 

повно відображені обставини, які мають значення для даної справи, висновки суду 

про встановлені обставини і правові наслідки є вичерпними, відповідають дійсності 
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і підтверджуються достовірними доказами, дослідженими в судовому засіданні 

[328]. Також вирок суду на підставі угоди повинен бути мотивованим, тобто 

містити належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення. При цьому ряд 

дослідників не розмежовують вимоги обґрунтованості та вмотивованості судових 

рішень [59, c. 130; 203, c. 159; 204, c. 58; 228, c. 80; 273, c. 137]. У цьому контексті 

варто наголосити на нерозривному зв’язку обґрунтованості (вмотивованості) як 

вимоги до вироку на підставі угоди та як умови застосування інституту угод у 

цілому, які співвідносяться як частина та ціле. У разі, коли вирок суду на підставі 

угоди не відповідає зазначеним вимогам, це має розглядатися як недодержання 

умови процедурності кримінального провадження на підставі угод і є підставою для 

оскарження такого вироку прокурором в апеляційному порядку. 

Субʼктами участі у кримінальному провадженні на підставі угод є прокурори-

процесуальні керівники відповідного досудового розслідування, призначені 

виконувати відповідні обовʼязки відповідно до ч. 2 ст. 37 КПК України. Саме вони 

здійснюють повноваження прокурорів у такому кримінальному провадженні на всіх 

етапах його реалізації, починаючи з моменту укладення угоди і до її затвердження 

судом, а також повинні здійснювати контроль за реалізацією угоди після ухвалення 

судом вироку на її підставі. Можна стверджувати, що застосування угод у 

кримінальному провадженні не впливає на статус прокурора-процесуального 

керівника, який виконував відповідні повноваження з самого початку досудового 

розлідування. Разом з тим, у КПК України доцільно передбачити можливість заміни 

прокурора у випадках відмови судом у затвердженні угоди за рішенням керівника 

органу прокуратури, оскільки такі ситуації свідчать про неналежне виконання 

процесуальним керівником своїх повноважень у кримінальному провадженні. 

Проблеми щодо визначення субʼєкта укладення угоди про визнання 

винуватості можуть виникати у кримінальних провадженнях, в яких процесуальне 

керівництво здійснюється групою прокурорів. З цього приводу у методичних 

рекомендаціях Генеральної прокуратури України вказується, що члени групи перед 

прийняттям процесуальних рішень зобов’язані доповідати про них старшому 

прокурору групи, визначеному відповідною постановою керівника органу 
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прокуратури. Процесуальне рішення старшого прокурора групи є остаточним. 

Відповідно, повноваження щодо підписання процесуальних документів у цих 

провадженнях (у т. ч. угоди про визнання винуватості) покладаються на старшого 

прокурора групи (ч. 1 ст. 37 КПК, п. п. 2.3, 2.4, 21.3 наказу ГП № 4 гн [221, c. 13]. 

Вважаємо такий підхід цілком обгрунтованим. Його дотримання передбачає, що 

ініціатором укладення угоди може виступити будь-який прокурор у складі групи, як 

і отримати відповідне волевиявлення з боку сторони захисту. Проте процесуальне 

рішення щодо укладення угоди може прийняти лише старший прокурор групи, який 

в подальшому визначає прокурора, відповідального за проведення переговорів із 

підозрюваним, обвинуваченим, розробку тексту угоди, а також за участь у її 

розгляді судом, або може виконувати ці повноваження самостійно. 

Певні повноваження у кримінальному провадженні на підставі угод має 

керівник органу прокуратури. На нього згідно із п. 3.1 Наказу № 4 гн покладається 

контроль за якістю здійснення процесуального керівництва на стадії досудового 

розслідування та участі у судовому провадженні. Конкретною формою такого 

контролю можна вважати передбачену п. 19.1 Наказу № 4 гн необхідність 

попереднього узгодження угоди про визнання винуватості з керівником органу 

прокуратури, а також долучення копії угоди з його відміткою до наглядового 

провадження. Як наголошується у методичних рекомендаціях, керівник органу 

прокуратури у межах здійснюваного ним контролю за якістю процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням зобов’язаний перевіряти відповідність 

угоди про визнання винуватості вимогам закону та за наявності підстав – 

погоджувати її підписання [221, c. 13]. Таким чином, керівник органу прокуратури у 

кримінальному провадженні на підставі угод має повноваження щодо відомчого 

контролю за діяльністю прокурора-процесуального керівника досудовим 

розслідуванням. 

Однак окремі науковці йдуть ще далі і обгрунтовують доцільність 

затвердження прокурором вищого рівня проекту угоди між прокурором та 

підозрюваним, обвинуваченим про визнання винуватості, що сприятиме усуненню 

недоліків під час застосування цієї угоди (неврахування прокурором усіх обставин, 
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які мають бути досліджені під час укладання угод, включення в умови угоди 

зобов’язань, котрі суперечать вимогам закону чи які неможливо виконати) [248, c. 

9]. На наш погляд, подібні пропозиції не є обгрунтованими з наступних причин: по-

перше, не враховують здійснення відомчого контролю за укладенням угод з боку 

керівників органів прокуратури, про який йшлося вище; по-друге, обмежують 

процесуальну самостійність прокурора-процесуального керівника щодо укладення 

угод; по-третє, ускладнюють процедуру укладення угод, яка, відповідно до 

призначення цього інституту, повинна бути максимально простою. Гарантією від 

можливих порушень чи помилок з боку прокурора при укладенні угоди виступає 

затвердження угоди судом, тому участь у цьому процесі прокурора вищого рівня 

видається зайвою. 

Участь прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод є 

цілеспрямованою і передбачає досягнення ним певних визначених законом завдань. 

На думку дослідників, прокурор у кримінальному провадженні виконує завдання 

трьох рівнів: 1) із реалізації основоположних завдань діяльності прокуратури 

України; 2) із виконання загальних завдань кримінального судочинства; 3) із 

здійснення специфічних завдань досудового та судового кримінального 

провадження [174, c. 175]. До цього переліку можна додати окремі завдання, які 

постають перед прокурором у кримінальному провадженні на підставі угод. 

Передусім, вказана прокурорська діяльність здійснюється на виконання 

загальних завдань прокуратури, визначених у ст. 1 ЗУ «Про прокуратуру», 

відповідно до якої прокуратура здійснює встановлені Конституцією України 

функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та 

держави. В оцінках дослідників, вказана мета прокурорської діяльності 

конкретизується при виконанні загальних завдань які реалізуються в усіх сферах 

прокурорської діяльності і при здійсненні всіх покладених на прокуратуру функцій 

[175, c. 7], в т. ч. у кримінальному провадженні загалом і на підставі угод зокрема. 

На думку Н. В. Марчук, визначальними для прокурора під час всієї його участі 

у кримінальному процесі, які визначають і спрямовують його процесуальну 

діяльність на всіх стадіях кримінального провадження, є завдання останнього, 
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визначені у ст. 2 КПК України [215, c. 64]. Необхідно відмітити, що дані завдання 

визначають спрямованість не лише прокурорської діяльності, а й усіх кримінальних 

процесуальних інститутів, в т. ч. й інституту угод у кримінальному провадженні, 

обумовлюючи доцільність застосування останнього. У підрозділі 1.1 ми звертали 

увагу на те, що існування інституту угод спрямоване на забезпечення завдання 

швидкого розслідування і судового розгляду, чим, серед іншого, і обумовлюється 

впровадження даного інституту у вітчизняне законодавство. Разом з тим, на 

прокурора як суб’єкта кримінального провадження на підставі угод рівною мірою 

покладається виконання всіх завдань кримінального провадження, які не можуть 

суперечити одне одному. Таким чином, забезпечення швидкості кримінального 

провадження, яке досягається прокурором за допомогою застосування угод, не 

може перешкоджати досягненню завдань захисту особи, суспільства та держави від 

кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів 

учасників кримінального провадження, повного та неупередженого розслідування і 

судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, 

був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був 

обвинувачений або засуджений тощо. Особливу увагу прокурор повинен звертати 

на необхідність уникнення колізій між завданням прискорення кримінального 

провадження та забезпечення його повноти, оскільки перше іноді виключає друге. 

Попередженню подібних негативних явищ покликане сприяти неухильне 

забезпечення обґрунтованості застосування інституту угод, про яке йшлося вище. 

Завдання кримінального провадження, які покладаються на прокурора, 

деталізуються відносно функцій організації і процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час 

кримінального провадження, нагляду за негласними та іншими слідчими і 

розшуковими діями органів правопорядку, а також підтримання публічного 

обвинувачення в суді, в межах яких прокурор бере участь у кримінальному 

провадженні на підставі угод. На жаль, чинний Закон України «Про прокуратуру», 

на відміну від попереднього, не визначає завдань жодної з цих функцій. Однак 

науковці продовжують розуміти завдання діяльності прокурора у досудовому 
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розслідуванні як сприяння: 1) розкриттю кримінальних правопорушень, захисту 

особи, її прав, свобод, власності, прав підприємств, установ, організацій від 

злочинних та кримінально протиправних посягань; 2) виконанню вимог закону про 

невідворотність відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення; 

3) запобіганню незаконному притягненню особи до кримінальної відповідальності; 

4) охороні прав і законних інтересів осіб при здійсненні кримінального 

провадження; 5) здійсненню заходів щодо запобігання кримінальним 

правопорушенням, усунення причин та умов, що сприяють їх вчиненню [178, c. 92]. 

Дані завдання реалізуються прокурором на досудовому етапі кримінального 

провадження на підставі угод. Під час судового провадження на підставі угоди 

завдання прокурора є дещо іншими і знаходять вираз у додержанні принципів 

незалежності суддів і підкорення їх тільки закону, сприянні виконанню вимог 

закону про всебічний, повний і об'єктивний розгляд справ та постановленню 

судових рішень, що ґрунтуються на законі. Однак, як і на досудовому 

розслідуванні, йдеться про те саме: забезпечення законності кримінального 

провадження на підставі угод, хоча й іншими правовими засобами та в інших 

формах прокурорської діяльності. 

Таким чином, у кримінальному провадженні на підставі угод перед прокурором 

постають наступні окремі завдання: забезпечення застосування інституту угод у тих 

випадках, коли це є можливим, доцільним і обґрунтованим; захист прав та законних 

інтересів сторін угод та інших учасників кримінального провадження на підставі 

угод; забезпечення додержання визначеної законом процедури застосування угод, а 

також виконання правових наслідків їх укладення; поновлення порушених 

внаслідок невиконання умов угоди порядку та прав її сторін тощо. При цьому 

останнє завдання можна вважати факультативним, оскільки потреба у його 

здійсненні виникає лише у разі невиконання умов угод, коли прокурор реагує на це 

з метою відновлення кримінального провадження та притягнення винних осіб до 

відповідальності.    

Застосування інституту угод в цілому і роль у ньому прокурора зокрема 

підпорядковується певним принципам, які визначають його зміст і призначення. 
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При цьому можна виділити три групи таких принципів: це основні засади діяльності 

прокуратури, які розглядаються як основні керівні начала, що лежать в основі 

організації та діяльності органів прокуратури та відображають її призначення 

прокуратури в державі та суспільстві, визначають завдання та повноваження 

прокурорів, а також зміст та характер правових заходів і засобів здійснення 

прокурорської діяльності [175, c. 18]; засади кримінального провадження як 

основоположні вихідні засади, що в поєднанні визначають сутність, зміст і 

направленість діяльності субєктів процесу, спосіб і процесуальну форму їх 

діяльності [387, c. 10], а також специфічні принципи, властиві суто кримінальному 

провадженню на підставі угод. При цьому останні підпорядковуються двом 

першим, які щодо них є базовими, оскільки лежать в основі порядку слідчої, 

судової і прокурорської діяльності [336, c. 71]. Разом з тим, вони деталізують зміст 

загальних засад кримінального провадження відносно специфічної сфери 

кримінального провадження на підставі угод. 

У межах даного дослідження проаналізуємо діяльність прокурора у 

кримінальному провадженні на підставі угод з точки зору додержання деяких 

визначених законом засад прокурорської діяльності і кримінального провадження, 

які справляють на застосування угод найбільший вплив або щодо яких у 

теоретичній площині та практичній діяльності виникають певні проблеми. 

Насамперед, кримінальне провадження на підставі угод повинне відповідати 

засадам верховенства права та законності, відповідно до яких людина, її права та 

свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави, на прокурора в числі інших суб’єктів покладається обов’язок 

неухильно додержуватися вимог Конституції України та інших актів законодавства 

(п.п. 1, 2 ст. 3 ЗУ «Про прокуратуру», ст. ст.  8, 9 КПК України). Законність у 

науковій юридичній літературі обґрунтовано визначається як принцип принципів 

кримінального процесу, оскільки всі інші процесуальні принципи – це реалізація 

законності у кримінальному процесі [56, c. 35]. Дана засада не лише встановлює 

відповідний імператив відносно діяльності прокурора у кримінальному 

провадженні на підставі угод, а й визначає її предмет. Останнє обумовлюється тим, 
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що зміст принципу законності визначає обов’язок прокурора «…всебічно, повно і 

неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті 

обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, 

обвинуваченого, а також обставини, що пом’якшують чи обтяжують його 

покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і 

неупереджених процесуальних рішень» (ч. 2 ст. 9 КПК України), в т. ч. у сфері 

інституту угод. Разом з тим, застосування останнього дещо обмежує даний 

обов’язок правозастосувачів, оскільки полегшує їх діяльність щодо встановлення 

всіх обставин вчиненого та доведення вини обвинуваченого [363, c. 46]. У сфері 

кримінального провадження на підставі угод завдання «всебічного, повного й 

неупередженого дослідження обставин справи» у діяльності прокурора 

поступається міркуванням «процесуальної економії», що, однак, не протирічить 

загальному змісту законності, адже в результаті досягаються законні і неупереджені 

процесуальні рішення. 

Важливе значення у кримінальному провадженні на підставі угод має 

забезпечення засади презумпції невинуватості (ст. 62 Конституції України, п. 4 ст. 3 

ЗУ «Про прокуратуру», ст. 17 КПК України). Зміст цієї засади визначає виключну 

роль суду у реалізації інституту угод, а саме затвердження останніх обвинувальним 

вироком суду, і унеможливлює прийняття відповідного рішення іншими 

суб’єктами, наприклад прокурором. Разом з тим, дана засада має безпосередній 

вплив та формулювання такої умови застосування інституту угод, як їх 

добровільність, що передбачає визнання підозрюваним, обвинуваченим як 

стороною угоди своєї вини. Як роз’яснив Пленум ВС у п. 19 Постанови від 19 

листопада 1996 р. «Про застосування Конституції України при здійсненні 

правосуддя», визнання особи винуватою у вчиненні злочину може мати місце лише 

за умови доведеності її вини [310]. Натомість у випадку укладення угоди 

підозрюваний, обвинувачений самостійно визнає свою вину і погоджується на 

застосування до себе кримінальної відповідальності в узгодженому з прокурором 

або потерпілим обсязі. Таким чином, укладення угоди певною мірою знімає із 

сторони обвинувачення обов’язок доводити винуватість особи поза розумним 
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сумнівом, полегшуючи таким чином свою діяльність, але і не допускаючи при 

цьому притягнення до кримінальної відповідальності невинуватої особи. При цьому 

важливо пам’ятати, що засудження особи можливе тільки при встановленні її вини 

(а не лише її визнанні) [195, c. 227]. В силу даних положень, приміром, прокурор не 

може примушувати у будь-який спосіб особу до укладення угоди, вважаючи її 

невинуватою в вчиненні кримінального правопорушення; з іншого боку, у разі, 

коли особа бажає укласти угоду, але у прокурора є обґрунтовані сумніви у 

доведеності її вини, прокурор повинен відмовитися від такого рішення з метою 

виправдання даної особи. 

Важливе значення для діяльності прокурора у кримінальному провадженні на 

підставі угод має засада заборони двічі притягувати до кримінальної 

відповідальності за одне і те саме правопорушення (ст. 19 КПК України). У 

міжнародних стандартах застосування угод особливо наголошується на тому, що 

закриття кримінальної справи за наявності досягнутої в результаті медіації угоди 

повинно мати юридичну силу судового акта, виключаючи таким чином відновлення 

кримінального переслідування на підставі тих же фактів (ne bis in idem) (п. 17 

Рекомендації № R (99) 19). Відповідно, необхідністю забезпечення дії даної засади 

обумовлюється та обставина, що рішення про затвердження угоди і застосування її 

передбачених законом наслідків оформлюється обвинувальним вироком суду, а не 

іншим процесуальним актом. 

Можна стверджувати, що найбільше специфіка участі прокурора у 

кримінальному провадженні на підставі угод обумовлюється дією засади 

змагальності (ст. 22 КПК України), значення якої, на думку дослідників, полягає у 

вирішенні протиріч між цілями і результатами правозастосовної практики, що 

сприяє встановленню істини [426, c. 113]. Найважливішою умовою її реалізації є 

розподіл процесуальних функцій, відповідно до якого суд виступає не як 

«дослідник», а як «арбітр» у спорі між сторонами обвинувачення та захисту. Як 

справедливо підкреслює Л. В. Головко відмова якої-небудь зі сторін від «змагання» 

зі своїми процесуальними опонентами зв’язує суд при прийнятті ним рішення по 

суті справи. Наприклад, коли обвинувачений визнав себе винним, то суд, 
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переконавшись у добровільності визнання, зобов’язаний винести обвинувальний 

вирок і призначити обвинуваченому покарання, при чому він повністю звільнений 

від необхідності проведення судового слідства, навіть у скороченому обсязі [48, c. 

179-180]. Таким чином, сутність інституту угод зумовлена змагальністю процесу, 

що має приватно-позовні риси. Така модель не має своєю основною метою 

встановлення об’єктивної істини, натомість остання слугує засобом вирішення 

спору, який є джерелом руху справи. Визнання обвинувачення стороною захисту 

означає припинення спору, і, як наслідок, відпадають підстави для подальшого 

провадження. Враховуючи, що провадження не може вийти за межі заявленого 

обвинувачем кримінального позову, створюється теоретичне обґрунтування і 

реальна можливість для застосування угод [110, c. 36-37]. В свою чергу, хоча 

прокурор визнається носієм функції обвинувачення, він, як слушно зауважує 

В. Юрчишин, має прагнути до досягнення умиротворення на всіх стадіях 

кримінального переслідування, оскільки це дасть змогу розвантажити органи 

досудового розслідування та прокуратуру тощо [450, c. 38]. 

Разом з тим, з цього приводу у науковій юридичній літературі висловлюються і 

протилежні судження, які акцентують на загрозі підміни інститутом угод 

досягнення істини у кримінальному провадженні. Приміром, на думку 

Л. Д. Удалової та І. В. Паризького, угода замінює вердикт про винність і усуває 

принцип змагальності сторін та пов'язаного з цим ризику непередбачуваності 

процесу. Проте, така угода не рятує правосуддя від ризику судової помилки, 

оскільки чим слабкіша доказова база обвинувачення, тим вірогіднішою є угода про 

визнання провини. У зв’язку із цим автори роблять висновок, що угода про 

визнання вини і встановлення об’єктивної істини – це поняття і явища, що 

виключають один одного [404, c. 38]. На думку В. М. Тертишника, істина не може 

бути досягнута ніякими контрактами, що свідчить про неприпустимість 

застосування угоди про визнання вини у кримінальному судочинстві України. 

Водночас, автор вважає допустимою формою юридичного компромісу у 

кримінальному процесі мирову угоду, зазначаючи, що такий компроміс 

здійснюється не відповідно питань об'єктивної істини, а щодо інших обставин, які с 
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умовами вирішення справи без кримінального покарання обвинуваченого [386, c. 

108]. На думку проанкетованих нами прокурорів, найбільш істотними загрозами 

застосування угод є уникнення винним реальної відповідальності (37 %) та відмова 

від досягнення об’єктивної істини у кримінальному провадженні (28 %) (див. 

Додаток А). Вважаємо, що подібні міркування зумовлені різними поглядами на 

сутність і межі засади змагальності у кримінальному провадженні. Можна 

сформулювати таку залежність: чим ширшою є дія даної засади, тим більші 

можливості отримують сторони кримінального провадження для впливу на його 

кінцевий результат, і навпаки. З огляду на це, закріплення у вітчизняному 

кримінальному провадженні інституту угод можна вважати логічним 

продовженням розвитку ідей змагальності. 

Беручи участь у кримінальному провадженні на підставі угод прокурор 

реалізує також засаду публічності. На теоретичному рівні цей принцип розуміється 

як основне начало у кримiнальному процесі, відповідно до якого представники 

державної влади повинні діяти активно, незалежно від волі інших осіб [251, c. 169]. 

Він зумовлює необхідність для прокурора та інших органів здійснювати визначену 

законом процесуальну діяльність незалежно від розсуду інших учасників процесу 

чи сторонніх осіб [215, c. 27]. Разом з тим, в умовах застосування інституту угод 

про примирення приватне начало фактично переважає над публічним (офіційним), а 

воля і розсуд учасників процесу, виражена у відповідній угоді, має безпосередній 

влив на процесуальну позицію і діяльність прокурора. Зазначені міркування можуть 

зумовлювати певні сумніви у відповідності даного інституту засаді публічності 

кримінального провадження. Разом з тим необхідно звернути увагу, що подібні 

проблеми можуть виникати лише на теоретичному рівні, оскільки у тексті закону 

(ст. 25 КПК України) реалізація засади публічності віднесена законодавцем тільки 

до ситуацій початку досудового розслідування та його ходу, але не поширюється на 

його результати; крім того, серед суб’єктів, на яких вона розповсюджується, 

вказуються прокурор та слідчий, але не суд, на якого, як уже зазначалося, не 

покладається обов’язку щодо пошуку доказів. Отже, формально засада публічності 

у кримінальному провадженні на підставі угод не порушується, проте набуває 
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специфіки, яку можна сформулювати таким чином: публічність визначає обов’язок 

прокурора вжити всіх можливих заходів до укладення угоди за наявності 

відповідних для цього передумов, і забезпечити всі умови законності її 

застосування. 

Важливе значення для участі прокурора в реалізації інституту угод має засада 

диспозитивності, яка передбачає, що сторони кримінального провадження є 

вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК 

України (ст. 26 КПК України). Зокрема, диспозитивність передбачає можливість 

розпорядження предметом кримінального процесу (обвинуваченням) та спірним 

матеріальним правом [251, c. 93]. Отже, реалізація цієї засади в сукупності з 

принципом змагальності створює безпосередні передумови для застосування 

інституту угод, а також визначає зміст та правові наслідки його реалізації. 

Підозрюваний, обвинувачений має право визнати себе винним у вчиненні 

кримінального правопорушення, і зафіксувати таке визнання в угоді, отримавши 

натомість певні гарантії щодо виду і міри покарання. Таким чином, доля 

кримінального провадження певною мірою залежить від волевиявлення 

обвинуваченого, що розцінюється дослідниками як виявлення диспозитивного 

початку у публічному кримінальному судочинстві [57, c. 187]. Відповідні права у 

дещо видозміненому вигляді мають і сторони угоди про примирення. Як відмічає 

В. О. Кучер, відновне правосуддя, ставлячи інтереси держави поряд з інтересами 

фізичної особи і надаючи можливість потерпілому домовитися з обвинуваченим, 

кореспондує диспозитивні ідеї кримінально-процесуальної діяльності [169, c. 219]. 

В цьому, зокрема, знаходить втілення розуміння засади диспозитивності, згідно з 

яким початок, подальший рух, а також результат процесу у визначених законом 

випадках залежать від волевиявлення приватної особи [350, c. 9, 12]. 

Натомість реалізація цієї засади відносно прокурорів окремими дослідниками 

ставиться під сумінів, приміром, у методичних рекомендаціях наголошується, що 

«прокурор у кримінальному провадженні за кримінальним процесуальним законом 

України не наділений жодними дискреційними повноваженнями (діяти на власний 

розсуд) щодо розпорядження обвинуваченням» [221, c. 8]. На наш погляд, такий 
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висновок є безпідставним, оскільки на виконання ч. 1 ст. 26 КПК України прокурор 

як носій функції обвинувачення, що спрямована на викриття перед судом 

обвинуваченого у скоєнні злочинного діяння і на визначення підстав та меж 

кримінальної відповідальності винуватого [349, c. 10] і випливає із засади 

змагальності, має право на свій розсуд розпорядитися долею обвинувачення у 

кримінальному провадженні, в т. ч. укласти угоду про визнання винуватості. Він 

здійснює це в межах та у спосіб, що передбачені законом, однак його повноваження 

на укладення угоди має диспозитивний характер, оскільки навіть за наявності 

ініціативи сторони захисту прокурор може відмовити в укладенні угоди про 

визнання винуватості. Крім того, керуючись категорією «розумний строк», правове 

регулювання відносин в межах якої, як справедливо зауважує О. З. Хотинська-Нор, 

залишається на розсуд суб’єктів правозастосування [420, c. 293], прокурор 

самостійно і на власний розсуд визначає момент укладення угоди і її значення для 

прискорення кримінального провадження. 

Вказана засада значною мірою визначає також роль суду у кримінальному 

провадженні на підставі угод. Так, відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий 

суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені 

на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень КПК України. Таким чином, 

з одного боку, суд позбавляється права ініціювати укладення угоди, а з іншого – 

зобов’язується розглянути направлену йому угоду і прийняти рішення щодо її 

затвердження. При цьому при розгляді угоди суд не має права виходити за її межі, 

однак повинен відмовити у затвердженні угоди за наявності відповідних підстав. 

Засада диспозитивності підкреслює саме вільний (курсив наш – Г. Т.) характер 

використання учасниками кримінального провадження своїх прав. В цьому аспекті 

її дія зумовлює необхідність забезпечення добровільності як умови застосування 

інституту угод. Вільними у вирішенні питання про укладення угоди є не лише 

потерпілий та підозрюваний, обвинувачений, а й прокурор. Проте відносно 

останнього необхідно враховувати, що його процесуальна позиція 

підпорядковується також дії засади публічності, тобто абсолютно вільним у 

використанні права на укладення угоди про визнання винуватості прокурор не є. 
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При вирішенні даного питання він повинен виходити із необхідності забезпечення 

інтересів держави і суспільства, досягнення завдань кримінального провадження, 

тобто публічних потреб. Проте в межах наданої йому компетенції прокурор вільно 

визначає, що є більш доцільним у кожній конкретній ситуації: укладення угоди чи 

продовження кримінального провадження у загальному порядку. 

Поряд із основними засадами прокурорської діяльності й кримінального 

провадження, які мають загальний характер, кримінальне провадження на підставі 

угод характеризується наявністю специфічних принципів, властивих саме даному 

особливому порядку кримінального процесу. Національне законодавство їх не 

виокремлює, проте перелік і зміст даних принципів є достатньо розробленими на 

міжнародному рівні, передусім стосовно застосування угоди про примирення. 

Так, європейська спільнота сформувала певні принципи примирювальних 

процедур, які отримали втілення у пп. 1-5 Рекомендації R (99) 19 про процедуру 

примирення у кримінальних справах, а саме: (1) медіація у кримінальних справах 

повинна проводитися тільки за добровільною згодою сторін, які мають право 

відкликати цю свою згоду на будь-якому етапі медіації; (2) переговори під час 

проведення медіації конфіденційні і висловлювання сторін не можуть без їхньої 

згоди використовуватися у подальшому; (3) посередницькі послуги у кримінальних 

справах повинні бути загальнодоступними; (4) медіація повинна бути можлива на 

будь-якій стадії кримінального судочинства; (5) служби медіації повинні володіти 

достатньою самостійністю в межах системи кримінальної юстиції. Фахівці 

доповнюють цей перелік іншими важливими умовами процедури медіації, а саме: 

присутність медіатора, який виконує функції посередника; присутність усіх сторін, 

залучених до конфлікту; неформальний, позасудовий рівень; добровільність участі 

сторін в процедурі медіації та самовизначення щодо способу розв’язання конфлікту 

[14, c. 14]; визнання пріоритету та потреб потерпілого; прийняття 

правопорушником відповідальності за спричинену злочином шкоду тощо [409, c. 

577]. Попри те, що вказані принципи сформульовані відносно процедур 

примирення, вважаємо, що більшість з них мають універсальний характер, тому з 
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певними застереженнями можуть бути застосовані і щодо угод про визнання 

винуватості. 

Кожний із цих принципів має практичне значення, сприяючи ефективності 

кримінального провадження на підставі угод. Так, основоположним принципом 

інституту угод в цілому можна вважати добровільність, яка означає надання 

сторонам повноважень самим приймати рішення щодо можливих шляхів 

розв'язання їх конфлікту, брати участь у відповідній процедурі та приймати 

рішення щодо її припинення на будь-якому етапі [15, c. 23]. З іншого боку, 

добровільність домовленостей також означає наділення сторін відповідальністю за 

результат, що в подальшому, якщо рішення щодо розв'язання конфлікту було 

добровільно прийняте сторонами, сприяє його виконанню. Адже відповідальність за 

безумовне виконання прийнятого рішення беруть на себе учасники спору [457, c. 

55]. Даний принцип реалізується у багатьох аспектах. Так, він передбачає 

добровільність процедури укладення угод, оскільки ніхто не може змусити сторін 

взяти участь у їх укладенні; з іншого боку, учасник даного процесу може вийти з 

нього на будь-якому етапі. Добровільними є визначення умов угоди, а також згода з 

її результатами тощо. Виконання досягнутої угоди також здійснюється на основі 

принципів добровільності і добросовісності сторін [260]. Загалом, ефективність 

угод безпосередньо залежить від добровільності їх застосування [391, c. 356], тобто 

усвідомленого обрання цього шляху вирішення конфлікту, довіри її сторін одна до 

одної і до посередника, намагання виконати вироблене під час примирення 

компромісне рішення [286, c. 387]. Зважаючи на це, добровільність розглядається 

нами також як умова законності застосування інституту угод. 

Важливим принципом реалізації інституту угод є конфіденційність, яка, 

відповідно до п. 14 Основних принципів ООН щодо впровадження програм 

відновного правосуддя у кримінальних справах, передбачає, що «обговорення у 

відновних процесах, що відбуваються не публічно, мають бути конфіденційними та 

не можуть розголошуватися у подальшому, за винятком тих випадків, коли сторони 

на це погодились, або ж коли цього вимагає національне законодавство». 

Додержання даного принципу дає сторонам змогу більш відверто обговорювати 
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проблеми, у розв’язанні яких вони зацікавлені, а також бути впевненими, що процес 

чи результати їх переговорів не будуть використані проти них, наприклад, як 

доказова база. Принцип конфіденційності має важливе значення не лише для угоди 

про примирення, а й про визнання винуватості, оскільки підозрюваний, 

обвинувачений, який бере участь у відповідних переговорах з прокурором, має бути 

впевнений, що про їх хід, зміст і результати не буде відомо стороннім особам, 

передусім у ситуаціях надання допомоги у викритті кримінальних правопорушень, 

вчинених іншими особами, що більш детально буде досліджено нами у розділі 2. 

Загальнодоступність посередницьких послуг у кримінальному провадженні як 

принцип медіації передбачає створення рівних можливостей для сторін, незалежно 

від їх соціальних, матеріальних та інших ознак, скористатися можливостями 

врегулювання конфлікту засобами медіації. Разом з тим, на сьогодні в Україні 

реалізація даного принципу забезпечена не повною мірою. Так, варто погодитися із 

думкою щодо важливості оцінки ступеню готовності інститутів, які складають 

нормативну основу медіації, до впровадження відновлювальних технологій [362, c. 

218]. Передусім, необхідно звернути увагу на те, що вітчизняне законодавство, 

регламентуючи порядок кримінального провадження на підставі угоди про 

примирення, не згадує медіацію в якості способу її досягнення, тож на сьогодні її 

процедури реалізуються у позапроцесуальному порядку. Крім того, для широкого 

впровадження її принципів у життя, як справедливо зазначає А. Р. Туманянц, 

необхідно подолати низку труднощів організаційного плану, зокрема, щодо 

розробки необхідних програм, центрів медіації, поширення знань про примирення 

серед пересічних громадян, відповідного фінансування [396, c. 145]. Одним із 

шляхів розв’язання цих проблем визнається розвиток громадських ініціатив щодо 

впровадження альтернативних механізмів вирішення спорів [166, c. 147]. За даними 

фахівців, на 2005 р. на території України діяли всього вісім регіональних груп 

медіації [211, c. 29], а на 2013 р. – 14 центрів відновного правосуддя [221, c. 13], 

об’єднаних у Асоціацію груп медіації України та Український центр порозуміння, 

який займається впровадженням програм примирення та просвітницькою діяльність 

у цій сфері [89, c. 89]. З цього приводу П. В. Хряпінський відмічає, що 
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загальнодоступність медіації має великі перепони щодо її практичної реалізації у 

невеликих містах і районах більшості областей України [421, c. 145]. В результаті, 

як зауважує В. Г. Коваль, президент Українського центру порозуміння, подальший 

розвиток відновного правосуддя суттєво обмежений експериментальними 

площадками та залежить переважно від особистої мужності суддів і прокурорів, 

ініціативи громадських організацій і донорських грошей [137, c. 24]. Ці ж самі 

обставини перешкоджають реалізації у національному кримінальному провадженні 

принципу самостійності служб медіації в межах системи кримінальної юстиції. В 

підсумку, це ускладнює порядок реалізації угод про примирення у кримінальному 

провадженні, і зумовлює необхідність більш широкого залучення прокурорів до 

кримінального провадження на їх підставі. 

Принцип, згідно з яким медіація у кримінальному провадженні повинна бути 

можлива на будь-якій його стадії, покликаний забезпечити максимально більш 

повне охоплення даною процедурою всіх етапів кримінального процесу і 

забезпечити максимально гнучке її застосування. Можна зробити висновок, що 

реалізація даного принципу достатньою мірою забезпечується положеннями КПК 

України, які обмежують можливість застосування інституту угод межами від 

повідомлення особі про підозру (граничний початковий момент) до видалення суду 

до нарадчої кімнати для ухвалення вироку (граничний кінцевий момент).  

Серед принципів участі прокурора у кримінальному провадженні на підставі 

угод, на наш погляд, доцільно виділити також такий, як індивідуальний характер 

застосування угоди, який повинен враховувати як обставини кожного конкретного 

кримінального провадження, так і особливості суб’єкта, що виступає стороною 

угоди. Так, наприклад, у п. 15 Рекомендації № R (99) 19 підкреслюється, що при 

прийнятті рішення про передання справи для проведення медіації необхідно 

враховувати обставини, що ставлять сторони у нерівне становище через явну 

невідповідність їх віку, зрілості, інтелектуальних здібностей. Серед іншого, це 

стосується випадків, коли стороною угоди виступає неповнолітній, оскільки п. 12 

Рекомендації № R (99) 19 наголошує на тому, що спеціальні правила і правові 
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гарантії, що регламентують участь неповнолітніх у кримінальному судочинстві, 

повинні також поширюватися на їх участь у медіації у кримінальних справах. 

 

Висновки до Розділу 1 

1. Інститут кримінального провадження на підставі угод є однією із найбільш 

значущих новацій КПК України, призначенням якої є спрощення та прискорення 

кримінального провадження, гуманізації кримінальної політики держави, 

розширення диспозитивності кримінального провадження, досягнення 

процесуальної економії.  

2. Застосування угод про визнання винуватості покликане забезпечувати 

досягнення таких конкретних завдань: 1) прискорення кримінального провадження 

(як досудового розслідування, так і судового провадження); 2) викриття більшої 

кількості кримінальних правопорушень; 3) профілактика кримінальних 

правопорушень. 

3. Застосування угод про примирення має розглядатися в контексті 

впровадження в Україні ідей відновного правосуддя, і покликане сприяти 

вирішенню соціального конфлікту, викликаного кримінальним правопорушенням, 

на основі діалогу і компромісу між потерпілим та винним, що передбачає усунення 

негативних наслідків суспільно небезпечного діяння шляхом відшкодування 

заподіяної ним шкоди та поновлення порушених прав потерпілого. 

4. Інститут кримінального провадження на підставі угод привертає значну 

увагу дослідників, передусім у сфері кримінального процесу. В межах наукової 

спеціальності 12.00.09 на сьогодні підготовлено і захищено декілька кандидатських 

дисертації, присвячених проблемам кримінального провадження на підставі угод. 

Дисертації з цих питань захищаються дослідниками з кримінального права та навіть 

з юридичної психології. Разом з тим, у подібних дослідженнях питання 

організаційних форм, тактики і методики участі прокурорів у кримінальному 

провадженні на підставі угод не отримали належного теоретичного обгрунтування, 

що зумовлює необхідність подолання вказаних теоретичних прогалин . 



 102 

5. Провідна роль прокурора в кримінальному провадженні на підставі угод 

зумовлена реалізацією ним кримінального переслідування, в контексті якої 

прокурор приймає рішення про застосування альтернатив кримінальному 

переслідуванню, якими виступають угоди про примирення та про визнання 

винуватості. Діяльність прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод 

реалізується як на стадії досудового розслідування, так і у судовому кримінальному 

провадженні, і навіть після його закінчення, коли прокурор здійснює контроль 

виконання умов затвердженої вироком суду угоди. Таким чином, участь прокурора 

у реалізації даного інституту можна вважати міжфункціональною. 

6. У кримінальному провадженні на підставі угод прокурор безпосередньо 

взаємодіє із судом, який у цій сфері значно обмежується у своїй самостійності, 

вирішуючи справу по суті лише формально, а фактично посвідчуючи укладену 

сторонами угоду, у якій заздалегідь вирішені всі ті питання, які підлягають 

вирішенню у обвинувальному вироку суду. Разом з тим, це не означає перебирання 

прокурором у даних ситуаціях на себе основоположної функції суду з вирішення по 

суті юридично значущих справ та не веде до квазісудових форм правосуддя, 

оскільки, по-перше, на суд покладається обов’язок перевірити угоду на 

відповідність вимогам КПК України та/або закону, і він має повноваження 

відмовити в затвердженні угоди; по-друге, сторони позбавлені можливості 

вплинути на рішення суду про відмову у затвердженні угоди, так як апеляційне 

оскарження для подібних рішень не передбачено, а повторне звернення з угодою в 

одному кримінальному провадженні не допускається. 

7. Застосування інституту угод в цілому і роль у ньому прокурора зокрема 

підпорядковується певним принципам, які можна поділити на дві групи: (1) основні 

засади кримінального провадження (передусім засади верховенства права, 

законності, презумпції невинуватості, заборони двічі притягувати до кримінальної 

відповідальності, змагальності, публічності та диспозитивності), а також 

(2) специфічні принципи, властиві суто кримінальному провадженню на підставі 

угод: добровільність; конфіденційність; загальнодоступність; застосування на будь-

якій стадії кримінального провадження; індивідуальний характер. 
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РОЗДІЛ 2 

  ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УЧАСТІ ПРОКУРОРА У 

КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ НА ПІДСТАВІ УГОД  

 

2.1. Організація роботи прокурора з укладення угод про визнання 

винуватості 

 

Переважна більшість угод про визнання винуватості укладаються на стадії 

досудового розслідування, тож відповідна діяльність прокурора здійснюється в 

межах реалізації конституційної функції організації і процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час 

кримінального провадження, нагляду за негласними та іншими слідчими і 

розшуковими діями органів правопорядку. Слід зауважити, що вказана функція 

являє собою трансформовану в результаті Конституційної реформи щодо 

правосуддя від 2016 р. функцію прокурорського нагляду за додержанням законів 

органами, які провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання й досудове 

слідство. На сучасному етапі дослідники звертають увагу як на проблему на той 

факт, що відповідні конституційні зміни не отримали свого закріплення на рівні ЗУ 

«Про прокуратуру» та КПК України, внаслідок чого у нормативному регулюванні 

діяльності прокуратури на сьогодні утворився правовий вакуум, який створює 

загрозу паралізування роботи цього органу [181, c. 196]. Однак ці зміни загалом не 

позначилися на участі прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод. 

Як наголошувалося вище, початковий етап участі прокурора у кримінальному 

провадженні на підставі угод включає у себе: 1) встановлення передумов для 

укладення угоди; 2) ініціювання укладення угоди; 3) безпосереднє укладення угоди; 

4) направлення угоди на розгляд суду. Розглянемо ці форми більш детально. 

Встановлення передумов для укладення угоди фактично означає визначення 

прокурором допустимості укладення угоди про визнання винуватості. При цьому, 

як зазначалося у попередньому розділі, прокурор повинен встановити кримінальні 

процесуальні та кримінально-правові передумови для цього. Фактично, діяльність 
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прокурора у цьому напрямі починається із повідомлення особі про підозру у 

вчиненні кримінального правопорушення відповідного ступеня тяжкості, що 

здійснюється у випадках, передбачених ч. 1 ст. 276 КПК України. Прокурор як 

суб’єкт, на якого покладено повноваження повідомляти особі про підозру, 

зобов’язаний невідкладно повідомити підозрюваному про його права, передбачені 

ст. 42 КПК України, а після такого повідомлення – на прохання підозрюваного 

детально роз’яснити кожне із зазначених прав, одночасно із таким повідомленням 

вручити підозрюваному пам’ятку про його процесуальні права та обов’язки (ч. 8 ст. 

42 КПК України). При цьому звертає на себе увагу та обставина, що ст. 42 КПК 

України не передбачає в числі прав підозрюваного права на укладення угоди. 

Відповідно, в уповноважених службових осіб, які здійснюють повідомлення особі 

про підозру, не виникає обов’язку роз’яснювати підозрюваному таке право, хоча 

саме на етапі повідомлення про підозру таке роз’яснення виявляється найбільш 

своєчасним і доцільним. З огляду на це, вважаємо необхідним доповнити ч. 3 ст. 42 

КПК України відповідним пунктом, у якому передбачити право підозрюваного, 

обвинуваченого на укладення угоди за наявності відповідних передумов та підстав. 

Враховуючи вказану законодавчу прогалину, обґрунтованим було б 

зобов’язати прокурорів роз’яснювати особі, повідомленій про підозру у вчиненні 

кримінального правопорушення відповідного ступеня тяжкості та характеру, право 

на укладення угоди про визнання винуватості одночасно з таким повідомленням. 

При цьому важливо наголосити, що роз’яснення підозрюваному права на укладення 

угоди не означає ініціювання укладення угоди з боку прокурора, а лише створення 

фактичних передумов для прийняття подібного рішення в подальшому.  

Отже, на цьому етапі, визначаючись із перспективою застосування угоди про 

визнання винуватості, прокурор має встановити наступні питання: (1) наявність 

повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, що не є особливо тяжким; (2) 

заподіяння цим злочином шкоди лише державним або суспільним інтересам; (3) 

здійснення кримінального провадження щодо фізичної особи; (4) відсутність у 

кримінальному провадженні потерпілого.  
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Варто наголосити, що попри очевидність вказаних обставин, на практиці щодо 

них допускаються порушення. Так, Генеральна прокуратура України звертає увагу 

на те, що не викоренено факти укладення угод про визнання винуватості в 

провадженнях з потерпілими, що прямо заборонено законом. Зокрема всупереч 

вимогам ч. 4 ст. 469 КПК України, прокуратурою Франківського району м. Львова 

25.02.2013 укладено угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні 

відносно С. та К. за ч. 2 ст. 185 КК України, у якому брали участь потерпілі. 

Франківським районним судом м. Львова під час підготовчого засідання 23.04.2013 

обвинувальний акт в порядку п. 3 ч. 2 ст. 314 КПК України повернено прокурору у 

зв’язку з його невідповідністю вимогам ст. 291 КПК України [441]. Отже, за 

наявності однієї із обставин, що унеможливлює застосування угоди про визнання 

винуватості, прокуророві доцільно повідомити про це підозрюваного, а також 

роз’яснити йому можливість укладення угоди про примирення з потерпілим. 

На етапі ініціювання укладення угоди прокурор повинен враховувати, що 

момент такого ініціювання має бути максимально наближений до початкового 

моменту, з якого допускається укладення угоди, тобто повідомлення про підозру. 

Це дозволить зекономити матеріальні і часові витрати на розслідування 

кримінального правопорушення, а також оперативно отримати від підозрюваного 

необхідну у розкритті цього або іншого злочину допомогу. З огляду на це, вже на 

етапі повідомлення про підозру, коли вирішується питання щодо допустимості 

укладення угоди, прокурор повинен визначитися з доцільністю ініціювання 

укладення угоди про визнання винуватості. 

Відповідно до ч. 2 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості може 

бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого. Це 

означає, що ініціатором угоди може виступати як сторона обвинувачення в особі 

прокурора, так і сторона захисту в особі підозрюваного або обвинуваченого. При 

цьому у науковій юридичній літературі відсутня єдність щодо визначення суб’єкта, 

який має виступати ініціатором угоди «за загальним правилом». З одного боку, 

висловлюються погляди щодо того, що ініціатива формування активної 

«миротворчої» позиції повинна належати обвинуваченому [238, c. 60]. На думку 
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прихильників цього підходу, прокурор не повинен першим виявляти своє 

небажання розслідувати справу, представляти докази винуватості обвинуваченого, а 

право ініціювання угоди повинно бути винятком по окремим категоріям справ. 

Прокурору слід ураховувати також те, що клопотання про визнання винуватості є 

проявом дієвого каяття обвинуваченого у вчиненому, тому йому має належати 

ініціатива визнання винуватості, а прокурору – реагування на це визнання [162, c. 

971]. Аналізуючи міжнародну практику (Англії, США) П. В. Пушкар також дійшов 

висновку, що прокурор не повинен першим висловлювати побажання щодо 

розгляду справи за клопотанням про визнання вини [333, c. 238].  

Проте з такою позицією навряд чи можна погодитися. Анкетування 

прокурорських працівників показує, що ініціатива в укладенні угоди приблизно 

рівномірно розподіляється між сторонами: 52 % – прокурори і 48 % – сторона 

захисту (див. Додаток А). Очевидно, що ініціатива в укладенні угоди у кожному 

конкретному випадку фактично виходить від тієї сторони, яка у ній більше 

зацікавлена. Прокурор для виконання завдань, охарактеризованих у розділі 1, 

зацікавлений в укладенні угоди про визнання винуватості не менше за сторону 

захисту, тому цілком може і повинен бути її ініціатором. З іншого боку, 

поширеність ініціювання укладення угод стороною захисту можна пояснити, з 

одного боку, її бажанням зменшити обсяг кримінальної відповідальності, а з іншого 

– пасивністю і бездіяльністю прокурорів у сфері застосування інституту угод.  

Дослідники наголошують на необхідності закріпити письмову форму 

клопотання щодо ініціювання угоди, яка буде гарантією реалізації права 

підозрюваного, обвинуваченого на укладення угоди про визнання винуватості, 

детально та чітко регламентувати порядок його заявлення, порядок прийняття 

прокурором рішення стосовно угоди тощо [278, c. 266-267]. При цьому необхідно 

враховувати, що ініціювання укладення угоди з боку сторони захисту ставить перед 

прокурором завдання встановити наявність умов для застосування інституту угод і 

прийняти зважене рішення. Тобто прокурор повинен у кожному конкретному 

випадку визначити допустимість, обґрунтованість та доцільність укладення угоди 

про визнання винуватості, перевірити добровільність волевиявлення підозрюваного 
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та забезпечити додержання встановленої законом процедури прийняття даного 

рішення. Вказані дії прокурор повинен провести своєчасно, хоча закон не 

встановлює строків, протягом яких прокурор має розглянути і вирішити питання 

про укладення угоди про визнання винуватості. Тому формально дане рішення 

прокурор може прийняти в межах строків досудового розслідування, хоча фактично 

важливо забезпечити його оперативність, задля чого вважаємо доцільним закріпити 

для цього десятиденний строк з моменту ініціювання стороною захисту питання 

укладення угоди. Протягом цього строку прокурор повинен вжити заходів до 

узгодження зі стороною захисту умов угоди, або ж відмовити в її укладенні. 

Правники наголошують, що прокурор є ключовою фігурою в укладенні угоди 

про визнання винуватості, оскільки від його переконання залежить вирішення 

багатьох питань, включаючи укладення або неукладення угоди. При цьому як і 

будь-яке переконання посадової особи, переконання прокурора може мати 

суб’єктивний характер і залежати від волевиявлення прокурора, не зобов’язаного 

приймати позитивне рішення про співробітництво з обвинуваченим і не обтяженого 

юридичною відповідальністю за прийняття негативного рішення [52, c. 84]. В свою 

чергу, хоча закон і не містить відповідної вимоги, вважаємо, що відмова в укладенні 

угоди повинна бути мотивованою, оскільки, як справедливо наголошує І. Дікарєв, 

допускати свавільність прийняття кримінально-процесуальних рішень неможна, 

оскільки таке становище прямо протирічить принципам законності й публічності 

кримінального процесу [71, c. 81]. Здійснюючи вивчення практики застосування 

угод про визнання винуватості, Генеральна прокуратура України ставила перед 

підпорядкованими прокурорами завдання навести випадки відмови прокурора в 

укладенні угоди при виявленні намірів щодо цього з боку підозрюваного або 

обвинуваченого, а також вказати причини для цього [91]. Аналізуючи факти 

відмови прокурорів в укладенні угоди, можна зробити висновок, що часто їх 

зумовлює непослідовна позиція сторони захисту, намагання за допомогою 

ініціювання укладення угоди затягнути досудове розслідування або уникнути 

покарання. Так, в одному із вивчених нами кримінальних проваджень підозрюваний 

клопотав про укладення угоди про визнання винуватості між ним та прокурором, 
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пропонуючи узгодити покарання із застосуванням ст. 69 КК України, вказуючи при 

цьому на повне визнання своєї провини та наявність у нього хворої матері. Проте 

прокурором було відмовлено в задоволенні даного клопотання, оскільки після 

повідомлення про підозру підозрюваний від дачі показань відмовився, що на думку 

прокурора свідчило про відсутність у нього щирого каяття та активного сприяння 

розкриттю злочину. 

Необхідно звернути увагу на суперечливу практику, що складається у зв’язку із 

ініціюванням укладення угоди з боку захисників та/або законних представників 

підозрюваного, обвинуваченого. З одного боку, в багатьох випадках фактичними 

ініціаторами укладення угоди виступають захисники, які, маючи належний обсяг 

правових знань і будучи обізнаними з реальними обставинами вчинення 

кримінального правопорушення, намагаються таким чином полегшити кримінальну 

відповідальність своїх підзахисних. Так, 03.04.2013 року заступником прокурора 

Теребовлянського району укладено угоду про визнання винуватості з неповнолітнім 

Х., який вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України. 

Цю угоду укладено за ініціативи захисника неповнолітнього після роз’яснення 

підлітку права на її укладення та механізму його реалізації [109]. Проте відповідно 

до ч. 4 ст. 45 КПК України, захисник користується процесуальними правами 

підозрюваного, обвинуваченого, захист якого він здійснює, крім процесуальних 

прав, реалізація яких здійснюється безпосередньо підозрюваним, обвинуваченим і 

не може бути доручена захиснику. Аналогічна норма передбачена ч. 5 ст. 44 КПК 

України стосовно законного представника підозрюваного, обвинуваченого. Частина 

2 ст. 469 КПК України передбачає можливість ініціювання укладення угоди з боку 

саме підозрюваного, обвинуваченого без вказівки на можливість реалізації цих прав 

захисником чи законним представником.  

Таким чином, з формальної точки зору КПК України не передбачає можливості 

виявлення ініціативи у формі надходження відповідної пропозиції або в будь-якій 

іншій від захисника чи законного представника підозрюваного, обвинуваченого. 

Подібний підхід законодавця, на наш погляд, не є повністю виправданим. Якщо 

укладення угоди дійсно є правом, що може бути реалізоване виключно 
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підозрюваним, обвинуваченим, який бере на себе відповідні зобов’язання і вирішує 

питання свого майбутнього покарання, то ініціювання угоди тягне за собою 

виключно початок відповідних переговорів зі стороною обвинувачення, що цілком 

може бути делеговане захиснику або законному представнику підозрюваного, 

обвинуваченого. Більше того, саме захисник здатний найбільш кваліфіковано 

врахувати інтереси підозрюваного, обвинуваченого при укладенні угоди. Слід 

погодитись, що забезпечення підозрюваному, обвинуваченому права на отримання 

кваліфікованої юридичної допомоги та обов’язкове роз’яснення йому сутності 

угоди, його процесуальних прав, наслідків укладення угоди будуть достатніми 

гарантіями захисту особи від недобросовісного схилення його до необґрунтованого 

зізнання [28, c. 43], а також забезпечить рівність сторін у такому процесі, оскільки 

прокурор є професійним юристом [202, c. 240]. З огляду на це, дослідниками 

пропонується зробити обов’язковою умовою для затвердження угоди схвалення з 

боку захисника [38, c. 13; 290, c. 135]. На наш погляд, такі пропозиції є крайніми, 

оскільки дозволяють захиснику блокувати укладення угоди, навіть якщо цього 

бажає його клієнт. Більш виправданим є надання захисникові повноважень 

ініціювати укладення угоди, що разом із його обовʼязковою участю у 

кримінальному провадженні на підставі угод дозволить забезпечити підозрюваних, 

обвинувачених належною правовою допомогою щодо укладення угоди і 

роз’яснення її наслідків. 

Також проблемним є питання щодо участі у кримінальному провадженні в 

якості сторони угоди про визнання винуватості підозрюваного, обвинуваченого, 

яким є неповнолітній або особа, визнана у встановленому законом порядку 

недієздатною чи обмежено дієздатною. З одного боку, кримінальний процесуальний 

закон не встановлює будь-яких обмежень або особливостей реалізації загального 

порядку кримінального провадження на підставі угоди про визнання винуватості 

щодо таких категорій осіб, як і не регламентує особливостей застосування угод у 

кримінальному провадженні щодо неповнолітніх (Глава 38 КПК України). З іншого 

боку, укладення угоди, навіть у цивільно-правовому розумінні, передбачає 

необхідність наявності повної дієздатності особи, яка виступає стороною такої 
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угоди, яка повинна у повному обсязі зрозуміти зміст угоди, наслідки її укладення, 

порядок відшкодування коштів, обмеження певних прав. Вважаємо, що за 

аналогією вказані положення мають поширюватися і на інститут угод у 

кримінальному провадженні, зокрема на угоду про визнання винуватості.  

На наш погляд, дана проблема має кілька варіантів розв’язання. Одним із них є 

відмова прокурора від укладення угоди про визнання винуватості з неповнолітнім 

або особою, визнаною у встановленому законом порядку недієздатною чи 

обмежено дієздатною. Побічно поширеність даного підходу підтверджує 

правозастосовна практика, оскільки, приміром, у Листі-зауваженні заступника 

Генерального прокурора висловлювалася особлива стурбованість через невжиття 

прокурорами більш ніж чверті регіонів заходів по досягненню процесуального 

компромісу в кримінальних провадженнях про злочини, вчинені неповнолітніми і за 

їх участі (Кіровоградська, Миколаївська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, 

Черкаська та Чернівецька області) [443]. Аналогічна ситуація виявлена нами в 

результаті узагальнення кримінальних проваджень на підставі угод, оскільки угоди 

про визнання винуватості у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх 

укладаються досить рідко. Разом з тим, такий підхід не можна визнати правильним, 

оскільки він, з одного боку дискримінує соціально незахищені категорії учасників 

кримінального провадження, а з іншого – перешкоджає реалізації переваг 

укладення угод у великій кількості кримінальних проваджень.  

З огляду на це, більш правильною вважаємо практику залучення у подібних 

випадках до ініціювання та укладення угоди про визнання винуватості законних 

представників підозрюваного, обвинуваченого, який є неповнолітнім або особою, 

визнаною у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною. 

Це відповідає загальним правилам КПК України щодо участі у кримінальному 

провадженні даних осіб, зокрема положенням ч. 1 ст. 44, ч. 1 ст. 488 КПК України, 

що передбачають залучення до участі у кримінальному провадженні законних 

представників підозрюваного, обвинуваченого, якими є неповнолітній або особа, 

визнана у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною. 

Такий варіант підтримує судова практика, зокрема у Постанові Пленуму 
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зазначаться, що у кримінальних провадженнях, в яких беруть участь неповнолітні, 

угода укладається за участю законних представників і захисників неповнолітніх. 

При цьому якщо неповнолітній досяг 16-річного віку, він має право укладати угоду 

самостійно, але за наявності згоди його законного представника. Якщо ж 

неповнолітній не досяг 16 р., угоду про примирення за його згодою укладає 

законний представник неповнолітнього. Про надання згоди неповнолітнім, його 

законним представником обов'язково має бути зазначено в угоді та засвідчено їх 

підписом. Укладення угоди у випадку, якщо неповнолітній заперечує проти такої 

угоди, не допускається [322]. Отже, у таких ситуаціях з питань укладення угоди 

прокурор має контактувати із законним представником неповнолітнього, а також 

обовʼязково зʼясувати позицію неповнолітнього з цього питання. 

Прокуророві необхідно враховувати, що у разі, якщо кримінальне провадження 

здійснюється щодо кількох осіб, які підозрюються чи обвинувачуються у вчиненні 

одного або кількох кримінальних правопорушень, і згода щодо укладення угоди 

досягнута не з усіма підозрюваними чи обвинуваченими, угода може бути укладена 

з одним (кількома) з підозрюваних чи обвинувачених. Кримінальне провадження 

щодо особи (осіб), з якими досягнуто згоди, підлягає виділенню в окреме 

провадження (ч. 8 ст. 469 КПК України). За логікою даної статті, прокурор повинен 

прагнути досягти порозуміння та намагатися укласти угоду з усіма підозрюваними, 

проте відмова когось із них в укладенні угоди не перешкоджає її укладенню з 

іншим (іншими) підозрюваним або обвинуваченим. Разом з тим, варто пам’ятати, 

що ситуації укладення угоди з кількома підозрюваними можуть бути 

різноманітними, і прокурори повинні гнучко використовувати їх в інтересах 

досудового розслідування. Наприклад, коли злочин вчинено у співучасті, і один зі 

співучасників погоджується укласти угоду про визнання винуватості, виказавши 

інших, то укладення угоди з іншими співучасниками може бути визнане 

недоцільним, навіть якщо вони на це погоджуються. З іншого боку, факт укладення 

угоди з котримось зі співучасників може бути використаний в якості тактичного 

прийому отримання від інших зізнавальних показань або іншої допомоги у 
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розкритті злочину
1
. З цього випливає, що укладення угод про визнання винуватості 

у кримінальних провадженнях, в яких беруть участь кілька підозрюваних, 

обвинувачених, має застосовуватися прокурором переважно з метою встановлення 

обовʼязків щодо співпраці, яка полегшить притягнення до відповідальності інших 

співучасників або фігурантів злочину. 

Необхідно звернути увагу на те, що КПК України не передбачив в числі 

ініціаторів укладення угоди про визнання винуватості слідчого. З одного боку, 

такий підхід є обґрунтованим з огляду на виключну роль прокурора у визначенні 

альтернатив кримінальному переслідуванню і у реалізації функції обвинувачення, 

про що йшла мова у підрозділі 1.2. В оцінках дослідників органи досудового 

розслідування виконують специфічну функцію розслідування злочинів, яка 

передбачає, що слідчий при проведенні досудового слідства не повинен бути ні 

обвинувачем, ні захисником, а має бути об’єктивним і неупередженим дослідником 

і шукачем істини [46, c. 260; 213, c. 2-5; 384, c. 42; 451, c. 179]. Відповідної 

обвинувальної спрямованості діяльності слідчого надає прокурор, який задля цього 

є задіяним на всіх найважливіших етапах кримінального провадження [215, c. 93]. З 

метою розвитку подібної моделі окремі науковці, зокрема В. Корж та В. Маляренко, 

пропонували покласти на прокурора весь обсяг повноважень у сфері кримінального 

                                                 
1
 Так, наприклад, у практиці прокуратури Вінницької області у кримінальному провадженні за обвинуваченням 

судді Іллінецького районного суду Вінницької області М., який упродовж серпня – вересня 2012 р. одержав від 

громадян хабарі на загальну суму 15 000 грн. за зміну постанов суду у адміністративних справах про накладення 

стягнення, не пов’язаного із позбавлення права керування транспортними засобами, у виділеному із нього в 

порядку ч. 8 ст. 494 КПК України кримінальному провадженні, вироком Іллінецького районного суду Вінницької 

області затверджено угоду про визнання винуватості за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, укладену щодо 

адвоката адвокатського об'єднання «Вінницька обласна колегія адвокатів» Ч., яка вчинила підбурювання М. до 

одержання хабарів у значному розмірі. Ч. призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням 

права займатись адвокатською діяльністю на 3 роки, на підставі ст. 75 КК України звільнено від відбування 

основного покарання з випробуванням та іспитовим строком 3 роки. Укладання із Ч. угоди про визнання 

винуватості зміцнило доказову базу щодо обвинувачення М., оскільки Ч. сприяла слідству та повністю викрила 

суддю в одержанні хабарів [296]. В іншому випадку, у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 393 КК України 

між прокурором та підозрюваними С. та З. укладено угоди про визнання винуватості. Згідно із умовами кожної із 

угод С. та З. зобов’язались надавати правдиві покази з приводу організації ними втечі з Миколаївської ВК-50 

УДПтСУ у Львівській області та у такий спосіб сприяти у проведенні прокуратурою досудового розслідування, 

судового розгляду кримінального провадження щодо службової недбалості працівників Миколаївської ВК-50 

УДПтСУ у Львівській області за ч. 1 ст. 367 КК України, яка призвела до їх втечі. В ході слідства останні 

показали, що інспектор відділу нагляду та безпеки Миколаївської ВК-50 УДПтСУ у Львівській області М. 

систематично неналежно виконував свої службові обов’язки щодо перевірки засуджених в нічний час, тому для 

здійснення втечі ними обрано саме час його чергування. Внаслідок співпраці прокуратурою завершено 

розслідування у кримінальному провадженні відносно М. ч. 1 за ст. 367 КК України та за обвинувальним актом 

постановлено обвинувальний вирок. С. та З. засуджено до позбавлення волі [441]. 
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переслідування: від порушення кримінального переслідування стосовно особи, яка 

вчинила злочин, до складання обвинувального акту [146, c. 87; 213, c. 3-4].  

У подібного підходу знаходяться й опоненти, які вважають, що 

обвинувачення у матеріально-правовому сенсі є об’єктивним результатом 

діяльності слідчого із дослідження фактичних обставин вчиненого злочину [338, c. 

49], і тому не є доцільним зосереджувати в руках прокурора монополію на 

здійснення всіх дій, пов'язаних із кримінальним переслідуванням особи [227, c. 

139]. Зокрема, це стосується й ініціювання укладення угоди про визнання 

винуватості. Так, М. Хавронюк звертає увагу як на проблему, що слідчий не має 

ролі у процесі укладення угоди про визнання винуватості, оскільки з боку 

обвинувачення все вирішує сам прокурор [416, c. 6]. Проте з практичної точки зору 

саме слідчий, який здійснює досудове розслідування, здатний своєчасно і у повному 

обсязі встановити передумови застосування угоди, роз’яснити підозрюваному його 

право на укладення угоди та з’ясувати позицію останнього з цього приводу. На 

практиці проведення підготовчої роботи щодо укладення угоди, відповідних 

консультацій та погоджень щодо її умов покладається прокурорами на органи 

досудового розслідування, що, серед іншого, зумовлене значною завантаженістю 

прокурорів-процесуальних керівників досудового розслідування. У деяких 

випадках прокурори фактично посвідчують рішення слідчих щодо укладення угоди. 

Тож цілком логічно, що така важлива роль слідчих в укладенні угоди про визнання 

винуватості має отримати належне законодавче оформлення. 

З іншого боку, відсутність згадування слідчого в числі суб’єктів ініціювання 

укладення угоди про визнання винуватості знімає з них відповідальність за 

законність застосування інституту угод, позбавляє будь-якої ініціативи у вирішенні 

даного питання. Іншими словами, для слідчого більш вигідно проводити досудове 

розслідування у загальному порядку, забезпечуючи відповідний показник розкриття 

кримінальних правопорушень, ніж сприяти прокуророві в укладенні угоди про 

визнання винуватості, виконуючи позапроцесуальну роботу щодо переговорів і 

консультацій з підозрюваним, «заслуги» від позитивного результату яких матиме 

саме прокурор, а не слідчий. Цим, зокрема, зумовлюються такі негативні прояви 
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досудового розслідування, як тяганина, поверхове і неповне розслідування справ, 

що направляються до суду, наявність значної кількості порушення прав 

обвинувачених тощо [138, c. 120]. Аналіз практики застосування угод про визнання 

винуватості виявляє навіть системні порушення у взаємодії з цих питань між 

прокуратурою та окремими органами досудового розслідування за відомчою 

належністю. Так, приміром, у Листі-зауваженні заступника Генерального прокурора 

«Щодо участі в кримінальних провадженнях на підставі угод про визнання 

винуватості» зверталася увага на те, що прокурорами Волинської, Миколаївської, 

Херсонської, Рівненської, Київської, Житомирської, Закарпатської, Чернівецької, 

Черкаської, Кіровоградської, Харківської областей та міста Севастополь дотепер не 

запроваджено укладення угод про визнання винуватості в провадженнях слідчих 

податкової міліції. Прокурорами Дніпропетровської, Львівської, Полтавської, 

Чернігівської областей – слідчих служби безпеки [443]. Переважне застосування 

угод у кримінальних провадженнях, що розслідуються слідчими поліції, засвідчує й 

проведене нами узагальнення. Тож для подолання подібних негативних тенденцій 

необхідно на законодавчому рівні покласти на слідчих відповідальність за належне 

застосування інституту угод, зокрема, передбачивши їх в якості суб’єктів реалізації 

права на ініціювання укладення угоди про визнання винуватості. 

Як наголошувалося вище, взаємодія потенційних сторін угоди про визнання 

винуватості на етапі від ініціювання укладення угоди котроюсь із них до моменту 

безпосереднього укладення угоди законом не регламентується. В той же час, цей 

етап є надзвичайно важливим в аспекті погодження умов угоди, вироблення 

взаємоприйнятного для сторін її змісту. Очевидно, що для розробки угоди 

необхідними є певна кількість зустрічей прокурора і підозрюваного, підготовка 

проекту угоди і випрацювання остаточної її редакції з урахуванням пропозицій і 

побажань сторін. Проведення вказаних дій не потребує додержання встановленої 

законом процесуальної форми. Водночас, прокурор повинен подбати про належну 

організацію цього процесу, що включає визначення часу і місця проведення 

переговорів (в кабінеті прокурора, в кабінеті слідчого, за місцем проживання 
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підозрюваного, у місці тримання затриманих, місці попереднього ув’язнення – якщо 

до підозрюваного обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою тощо).  

Особливу увагу прокуророві необхідно звертати на забезпечення 

конфіденційності цього процесу. Так, на практиці досить поширеними є випадки, 

коли підозрювані відмовляються від укладення угоди про визнання винуватості 

через побоювання помсти з боку співучасників вчинення злочину або інших осіб, 

які вчинили кримінальні правопорушення, викриття яких є умовою угоди. В 

подібних ситуаціях, особливо в умовах вчинення злочинів у складі організованих 

злочинних груп, сам факт зносин підозрюваного з прокурором з приводу укладення 

угоди, якщо він стане відомий спільникам підозрюваного, може становити реальну 

загрозу його життю й безпеці. З огляду на це, міжнародні стандарти наголошують 

на необхідності додержання принципу конфіденційності угод. Організаційне 

забезпечення даного принципу при укладенні угоди про визнання винуватості 

покладається на прокурора, проте окремих приписів з цього приводу Глава 35 КПК 

України не містить.  

Науковці наголошують, що при укладенні даної угоди прокурором має бути 

досліджено ступінь загрози особистій безпеці, на яку наражається обвинувачений в 

результаті співробітництва зі стороною обвинувачення, його близькі родичі, родичі 

і близькі особи [52, c. 80]. На практиці вихід із подібних ситуацій знаходять, 

зокрема, в оформленні результатів переговорів з приводу угоди про визнання 

винуватості протоколами негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 252 

КПК України. Таким чином, забезпечується поширення на ці відомості заходів 

щодо захисту інформації, отриманої в результаті проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій, передбачених ст. ст. 254, 255 КПК України. Іншим варіантом 

вирішення цієї проблеми є заведення за фактом укладення угоди про визнання 

винуватості оперативно-розшукової справи, яка фактично виступає додатком до 

угоди, проте не підлягає розголошенню і не оприлюднюється в суді. Натомість у 

тексті угоди обов’язки підозрюваного чи обвинуваченого щодо співпраці у викритті 

кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою, не зазначаються, або 
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вказуються у найбільш загальних рисах, без конкретизації кримінального 

правопорушення і особи, що його вчинила, тощо.  

Разом з тим, прокурор не виступає суб’єктом проведення відповідної 

діяльності, тому для вчинення цих дій повинен використовувати своє право 

доручати слідчому, органу досудового розслідування проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій або давати вказівки щодо їх проведення (п. 4 ч. 2 ст. 36 КПК 

України), давати письмові вказівки про проведення оперативно-розшукових заходів 

в інтересах кримінального судочинства (п. 4 ч. 3 ст. 14 ЗУ «Про оперативно-

розшукову діяльність» [314]), надавати письмові вказівки про проведення 

оперативно-розшукових заходів з метою попередження та виявлення злочинів, 

розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, суду, 

ухиляються від відбування кримінального покарання (п. 6.3 наказу ГП № 4/1 гн від 

03.12.2012 «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів 

органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність» [316]).  

З огляду на цю законодавчу прогалину, на наш погляд, питання щодо 

забезпечення конфіденційності укладення угоди про визнання винуватості повинне 

вирішуватися у контексті більш широкої проблеми – забезпечення безпеки осіб, які 

беруть участь у кримінальному провадженні. Необхідно наголосити, що останнє в 

літературі обґрунтовано розглядається як необхідна запорука об’єктивного, повного 

і своєчасного дослідження всіх обставин кримінальної справи та встановлення 

істини у ній [72, c. 65; 73, c. 6]. Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про забезпечення безпеки 

осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» від 23 грудня 1993 р., 

забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, 

визначається як здійснення правоохоронними органами правових, організаційно-

технічних та інших заходів, спрямованих на захист життя, житла, здоров'я та майна 

цих осіб від протиправних посягань, з метою створення необхідних умов для 

належного відправлення правосуддя [309].  

Підозрюваний, обвинувачений, члени їх сімей та близькі родичі є суб’єктами 

права на забезпечення безпеки відповідно до ст. 2 цього Закону. З огляду на це, 

прокурор та інші уповноважені суб’єкти зобов’язані забезпечити всі складові права 
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на безпеку вказаних осіб, які включають право: а) подавати клопотання про вжиття 

заходів безпеки або про їх скасування; б) знати про застосування щодо них заходів 

безпеки; в) вимагати від органу дізнання, слідчого, прокурора, суду застосування  

додаткових заходів безпеки або скасування здійснюваних заходів; г) оскаржити 

незаконні  рішення чи дії органів, які забезпечують безпеку, до відповідного органу 

вищого рівня, прокурору або до суду (ч. 1 ст. 5 ЗУ «Про забезпечення безпеки осіб, 

які беруть участь у кримінальному судочинстві»). Особливій увазі з боку прокурора 

підлягають процесуальні гарантії вказаного права, закріплені у п. 12 ч. 3 ст. 42 КПК 

України, відповідно до якого підозрюваний має право заявляти клопотання про 

забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім’ї, близьких родичів, майна, житла, 

а також у п. 6 ч. 1 ст. 303 КПК України, згідно з яким до слідчого судді на 

досудовому провадженні особами, до яких можуть бути застосовані заходи безпеки, 

передбачені законом, можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого 

або прокурора при застосуванні заходів безпеки. 

Для прийняття рішення про застосування заходів безпеки прокурор має 

установити їх привід і підставу. Так, підставою для вжиття заходів забезпечення 

безпеки підозрюваного, згідно із ст. 20 ЗУ «Про забезпечення безпеки осіб, які 

беруть участь у кримінальному судочинстві» є дані, що свідчать про наявність 

реальної загрози їх життю, здоров'ю, житлу і майну. Важливо наголосити на тому, 

що вжиття таких заходів не потребує обов’язкової наявності певних матеріальних 

наслідків для особи, оскільки метою заходів забезпечення безпеки є передусім 

превенція посткримінального впливу [21, c. 49; 62, c. 408; 264, c. 11]. Приводом для 

вжиття заходів забезпечення безпеки може бути: а) заява підозрюваного, члена його 

сім'ї або близького родича; б) звернення керівника відповідного державного органу; 

в) отримання оперативної та іншої інформації про наявність загрози життю, 

здоров'ю, житлу і майну зазначених осіб. При цьому прокурор може прийняти 

рішення про застосування заходів безпеки до підозрюваного як на підставі 

клопотання останнього, так і з власної ініціативи. 

Важливо наголосити, що застосування до підозрюваного заходів безпеки прямо 

не пов’язується з укладенням угоди про визнання винуватості. З одного боку, 
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вжиття цих заходів можливе ще на етапі ініціювання угоди з метою створення 

відповідних передумов для налагодження співпраці з підозрюваним і її подальшого 

укладення. З цих же міркувань, наприклад, на етапі затвердження угоди про 

визнання винуватості судом прокурор може клопотати про проведення закритого 

судового засідання з мотивів необхідності забезпечення безпеки осіб, які беруть 

участь у кримінальному провадженні, можливість якого передбачається п. 5 ч. 2 ст. 

27 КПК України.  

Разом з тим, застосування відповідних заходів безпеки може бути однією із 

умов укладення угоди про визнання винуватості, коли, приміром, підозрюваний 

погоджується викрити відому йому особу, яка вчинила злочин, в обмін на гарантії 

особистої безпеки. З огляду на це, для кращої правової визначеності позиції сторін з 

даного питання, вважаємо необхідним включати відповідні положення щодо 

забезпечення безпеки підозрюваного, обвинуваченого та/або членів їх сімей і 

близьких родичів до змісту угоди про визнання винуватості. Однак треба 

наголосити, що зобов’язання, яке утворює включення до тексту угоди даної умови, 

є здебільшого одностороннім, тобто стосується прокурора. Це можна пояснити 

міркуваннями Л. В. Брусніцина, який звертає увагу, що, в разі коли внаслідок 

відміни заходів безпеки цілі кримінального судочинства залишаться досяжними, то 

притягнення такої особи до співробітництва із правоохоронними органами і 

забезпечення безпеки були непотрібними з самого початку. Якщо ж скасування 

заходів безпеки і пов'язана із цим відмова особи від співробітництва із правосуддям 

потягнуть неможливість досягнення цілей судочинства, то скасовувати заходи 

безпеки не потрібно [21, c. 51]. Тобто міркування забезпечення безпеки 

підозрюваного переважають над користю, яку отримує сторона обвинувачення від 

можливого чи реального співробітництва з ним. Отже, прокурор не має права 

ініціювати укладення угоди про визнання винуватості, якщо це створює загрозу 

безпеці підозрюваного, примушувати останнього до укладення такої угоди під 

тиском незастосування заходів забезпечення безпеки, а також домагатися 

виконання її умов під загрозою скасування заходів безпеки. 
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При укладенні угоди про визнання винуватості виняткову важливість для 

прокурора становлять обставини, визначені у ст. 470 КПК України. В аналітичних 

документах органів прокуратури звертається увага на необхідність врахування під 

час укладення угоди про визнання винуватості більш широкого кола обставин, а 

саме: можливість зменшення навантаження на систему здійснення правосуддя у 

кримінальному провадженні; процесуальне спрощення та прискорення судового 

розгляду; економія бюджетних коштів на витрати, пов’язані з проведенням 

експертиз, залучення свідків, які проживають на віддаленій території від місця 

правосуддя; відсутність потерпілих осіб, яким завдано шкоду; розмір неправомірної 

вигоди, який одержано підозрюваним; особа підозрюваного та обвинуваченого,  

наявність судимостей, їх характеристика, сімейний стан; наявність обставин, які 

пом’якшують та обтяжують покарання; сприяння у розкритті  злочинів про які не 

було відомо правоохоронними органам [442]. Отже, вказаний у ст. 470 КПК 

України перелік не є вичерпним, проте, зважаючи на те, що законодавець вимагає 

від прокурора враховувати їх при вирішенні питання про укладення угоди про 

визнання винуватості, вказані обставини потребують більш детальної 

характеристики. 

1) ступінь та характер сприяння підозрюваного чи обвинуваченого у 

проведенні кримінального провадження щодо нього або інших осіб. Ця обставина 

орієнтує прокурора на отримання від підозрюваного, обвинуваченого реальної 

допомоги у проведенні кримінального провадження. При цьому таке сприяння 

може стосуватися: а) самого підозрюваного і б) інших осіб, або в) являти собою 

поєднання цих варіантів. У методичній літературі цілком обґрунтовано звертається 

увага на те, що виходячи із загальної мети угоди про визнання винуватості її 

укладення насамперед має спонукати особу до активної співпраці з органами 

досудового розслідування з метою притягнення до кримінальної відповідальності 

інших осіб, що вчинили кримінальні правопорушення, виявлення знарядь вчинення 

злочинів, розшуку майна, здобутого злочинним шляхом, тощо [221, c. 28]. 

Разом з тим, на практиці прокурори недостатньо враховують дану обставину 

укладення угоди про визнання винуватості. Так, заступник Генерального прокурора 
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звертає увагу на те, що усупереч завданням кримінального провадження невеликою 

залишається кількість угод про співпрацю підозрюваного (обвинуваченого) у 

викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншою  особою. При цьому 

значна їх кількість укладена в кримінальних провадженнях за ст. 309 КК України, 

де умова викриття осіб, що займаються збутом наркотичних засобів, є вкрай 

необхідною, однак матеріали за такими фактами в окреме провадження не 

виділяються, в ЄРДР не реєструються. Укладення угод здебільшого мотивовано 

лише беззастережним визнанням вини без урахування інших обставин 

кримінальних правопорушень, що створює умови для необґрунтованого звільнення 

осіб від відбування покарання, у тому числі тих, що раніше засуджувалися за 

вчинення тяжких злочинів та мають непогашені судимості [443]
2
. За таких умов 

укладення даної угоди не відповідає інтересам суспільства, а спрямовано виключно 

на задоволення приватного інтересу підозрюваного щодо пом’якшення йому 

покарання. 

Аналогічні порущення фіксує і узагальнення судової практики здійснення 

кримінального провадження на підставі угод, яким встановлено, що більше 

половини угод про визнання винуватості укладається прокурорами лише з однією 

умовою для підозрюваного – беззастережно визнати свою провину в суді, і серед 

них переважну більшість становлять провадження за ст. 309 КК (незаконні дії із 

наркотичними засобами без мети збуту). При цьому завдання щодо викриття осіб, 

які збувають наркотичні засоби, не вирішується, оскільки такі умови в угодах 

відсутні. В першу чергу це стосується проваджень, у яких встановлено факт 

придбання наркотичних засобів у невстановленої особи. Наприклад, затверджено 

угоду про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним, дії якого 

кваліфіковано за ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 309 КК, яка не містить жодних зобов’язань  

                                                 
2
 Так, прокуратурою Харківської області укладено угоду про визнання винуватості з Ш. за ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 263 

КК України, який будучи неодноразово судимим (востаннє до 14 років позбавлення волі за вчинення особливо 

тяжких злочинів) вчинив нове кримінальне правопорушення менш ніж за місяць після звільнення з місць 

позбавлення волі. Іншим негативним прикладом є укладення прокурором прокуратури Ленінського району м. 

Запоріжжя угоди при визнання винуватості з підозрюваним Х., раніше засудженим вироком Хортицького 

районного суду м. Запоріжжя за ч. 1 ст. 309 КК України, який у невстановленої слідством особи придбав 0,0384 

гр. наркотичного засобу. Згідно з угодою підозрюваний, крім інших умов, зобов’язався співпрацювати з 

правоохоронними органами у викритті та попередженні інших відомих йому кримінальних правопорушень. 

Проте прокурором не вирішувалось питання про виділення в окреме провадження матеріалів за фактом збуту Х. 

наркотичного засобу [301] 
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щодо його співпраці у викритті більш тяжкого злочину, зокрема встановлення 

особи, яка йому збула наркотичний засіб. Прокурором не було вирішено питання 

про виділення в окреме провадження матеріалів за фактом збуту наркотичних 

засобів, у зв’язку з чим збут наркотичних засобів, залишився не розкритим, тощо 

[405, c. 17].  

Необхідно відзначити, що сприяння підозрюваного у проведенні кримінального 

провадження щодо нього відповідає окремим ознакам такої підстави звільнення від 

кримінальної відповідальності, як дійове каяття (ст. 45 КК України). Оскільки вона 

є набагато більш розробленою у вітчизняній науковій юридичній літературі, ніж 

інститут угод, вважаємо, що деякі напрацювання у цій сфері за аналогією можна 

застосовувати і відносно укладення угоди про визнання винуватості, що було б 

корисним при формуванні відповідної процесуальної позиції прокурора.  

Так, дійове каяття визначають як позитивну післязлочинну поведінку особи, 

що вчинила злочин, яка спрямована на попередження, ліквідацію чи зменшення 

фактичних шкідливих наслідків вчиненого або на надання допомоги 

правоохоронним органам у розкритті вчиненого злочину [245, c. 23]. Зокрема, 

одним із його обов’язкових елементів є активне сприяння розкриттю злочину, під 

яким судова практика розуміє надання особою органам досудового слідства будь-

якої допомоги в установленні невідомих їм обставин справи (п. 3 Постанови 

Пленуму ВСУ № 12 від 23.12.2005 «Про практику застосування судами України 

законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності») [321]. 

Конкретними проявами такого сприяння може бути: повідомлення про всі відомі 

епізоди й обставини вчинення злочину; викриття інших співучасників; визначення 

ролі кожного з них у вчиненні злочину; повідомлення про їхнє місцезнаходження; 

надання допомоги в їх затриманні; видача знарядь і засобів вчинення злочину, 

майна, здобутого злочинним шляхом; надання допомоги в збиранні доказів [98].  

Правники наголошують на тому, що зазначена допомога суб’єктам, які ведуть 

кримінальний процес, матиме юридичне значення у випадках, коли особа 

повідомляє про ті обставини справи, які входять до предмету доказування [79, c. 

41]. Проте, навіть якщо допомога правоохоронним органам з боку винного не 
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привела до позитивних результатів (наприклад, незважаючи на неї, не вдалося 

затримати співучасників або відшукати знаряддя вчинення злочину чи інші потрібні 

докази), ця обставина сама по собі не повинна перешкоджати застосуванню ст. 45 

КК України [98]. Вважаємо, що з певними корективами зазначені обставини можуть 

бути покладені в основу обов’язків щодо співраці в угоді про визнання винуватості. 

Разом з тим, обставини, що споріднюють звільнення особи від кримінальної 

відповідальності у зв’язку із дійовим каяттям з укладенням угоди про визнання 

винуватості, ставлять питання про розмежування вказаних явищ. Очевидно, що 

критеріями такого розмежування є насамперед ступінь тяжкості і характер 

вчиненого злочину, що визначають сферу їх застосування. Так, сфера укладення 

угоди про визнання винуватості є більш широкою за ступенем тяжкості злочинів, 

проте обмежується заподіянням кримінальним правопорушенням шкоди лише 

державним, суспільним інтересам і відсутністю у кримінальному провадженні 

потерпілого. Дещо відрізняються й підстави звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв’язку із дійовим каяттям та укладення угоди про визнання 

винуватості. Виходячи зі змісту ст. 45 КК України, дійове каяття характеризується 

трьома складовими елементами, взятими у своїй єдності, а саме: 1) щирим каяттям 

у вчиненому злочині; 2) активним сприянням розкриттю цього злочину; 3) повним 

відшкодуванням завданих цією особою збитків або усуненням заподіяної шкоди 

[160, c. 426; 161, c. 163], поєднуючи різні юридичні явища: дії, що сприяють 

успішному провадженню у кримінальній справі, та дії, що усувають негативні 

наслідки злочину [48, c. 425]. Натомість для укладення угоди про визнання 

винуватості вимагається лише вчинення підозрюваним, обвинуваченим дій, що 

сприяють успішному кримінальному провадженню, тоді як зобов’язання винного 

щодо відшкодування заподіяної злочином шкоди не вимагається, тож підстави 

укладення угоди про визнання винуватості є більш широкими.   

Варто звернути увагу також на те, що поняття «беззастережного визнання 

підозрюваним чи обвинуваченим своєї винуватості у вчиненні кримінального 

правопорушення», яке входить до змісту угоди про визнання винуватості, 

нерівнозначне поняттю «щире каяття» як складової дійового каяття на підставі ст. 
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45 КК України. Так, беззастережне визнання винуватості передбачає надання 

підозрюваним або обвинуваченим максимальної інформацї, яка дозволяє 

встановити всі обставини кримінального провадження та викрити інших осіб у 

протиправній діяльності, саме в цьому полягає головний інтерес прокурора [379, c. 

156]. Натомість щире каяття визначають як психічний стан особи після вчинення 

злочину, в якому вона, усвідомлюючи свою провину, відверто, правдиво і щиро 

жалкує за вчиненим і засуджує свою суспільно небезпечну поведінку [88, c. 33]. 

Оскільки щире каяття є обов’язковою умовою звільнення від кримінальної 

відповідальності, на правоохоронні органи покладається обов’язок встановлювати 

ставлення особи до вчиненого і мотиви відшкодування нею шкоди, спричиненої 

злочином, яке має передбачати повне і правдиве визнання вини у вчиненому 

злочині [196, c. 32; 438, c. 17]. Разом з тим, у науковій юридичній літературі 

звертається увага на те, що каяття є морально-психічним явищем [53, c. 197], 

«щирість» якого є оціночним поняттям, що має суб’єктивний характер, у зв’язку з 

чим постає питання, чи повинні правозастосовні органи, тобто прокурор та суд, 

оцінювати щирість розкаяння підозрюваного, обвинуваченого, і чи можуть вони 

зробити це об’єктивно [132, c. 360]. Тому дослідники роблять висновок, що для 

інституту дійового каяття має значення не скільки суб’єктивне ставлення особи до 

вчиненого, стільки її об’єктивно виражені дії, які можуть вчинятися також зі страху 

кримінального покарання, краху кар’єри, осуду з боку оточуючих чи з інших 

спонукань [49, c. 74]. У зв’язку із цим висловлюються пропозиції замінити такий 

елемент дійового каяття, як щире розкаяння, на інший, наприклад, на повне 

визнання особою своєї вини [86, c. 116]. Фактично, це зближує підставу дійового 

каяття та угоди про визнання винуватості, оскільки в їх основі лежить 

беззастережне визнання підозрюваним, обвинуваченим своєї вини. Проте 

законодавче формулювання відповідної підстави для звільнення особи від 

кримінальної відповідальності як «каяття» все ж акцентує увагу правозастосовця не 

лише на визнанні вини, а й на певному моральному аспекті цього явища, яке 

відсутнє у випадку укладення угоди про визнання винуватості. 



 124 

Безумовно різними є правові наслідки укладення угоди про визнання 

винуватості і звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі 

дійового каяття. Якщо перше у матеріальному відношенні передбачає призначення 

узгодженого сторонами виду і міри покарання, тобто особа зазнає кримінальної 

відповідальності, але в дещо зменшеному обсязі, то застосування ст. 45 КК України 

веде до звільнення особи від кримінальної відповідальності, тобто до відмови 

держави за наявності підстав, передбачених КК, від державного осуду особи, яка 

вчинила злочин, а також від покладання на неї обмежень особистого, майнового або 

іншого характеру, передбачених законом за вчинення злочину [156, c. 303-304].  

Ураховуючи, що суб’єктом як укладення угоди про визнання винуватості, так і 

складення клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності у 

зв’язку із дійовим каяттям є прокурор, останній повинен мати на увазі вказані 

особливості, що слугують критеріями розмежування цих явищ. Прокуророві варто 

пам’ятати, що звільнення від кримінальної відповідальності є більш сприятливим 

для особи, ніж укладення угоди про визнання винуватості. Виходячи із ст. 45 КК 

України, ст. 286 КПК України, прийняття рішення про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності за наявності відповідної підстави є обов’язком 

прокурора і суду, оскільки дана підстава для звільнення від кримінальної 

відповідальності відноситься до імперативних, коли суд зобов’язаний звільнити 

особу незалежно від свого розсуду [413, c. 149]. Тому, у разі альтернативної 

можливості укладення угоди про визнання винуватості або ініціювання звільнення 

особи від кримінальної відповідальності у зв’язку із дійовим каяттям, прокурор 

повинен прийняти рішення на користь останнього варіанта. 

2) характер і тяжкість обвинувачення (підозри). Дана обставина була 

проаналізована нами у контексті характеристики умови допустимості укладення 

угод, а також встановлення прокурором передумов для укладення угоди про 

визнання винуватості. Разом з тим, необхідно звернути увагу, що дану обставину 

доцільно було б поставити на перше місце в переліку факторів, які зобов’язаний 

враховувати прокурор при укладенні угоди, оскільки у разі, коли характер і 

тяжкість обвинувачення (підозри) виходять за межі сфери застосування угоди про 
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визнання винуватості, окреслені ч. 4 ст. 469 КПК України, то розгляд всіх інших 

обставин вже не є доречним, оскільки така угода не може бути укладена в принципі. 

Вивчення матеріалів прокурорської практики показує, що найчастіше угоди про 

визнання винуватості укладаються у кримінальних провадженнях за ознаками 

складів злочинів, передбачених ст. ст. 190, 198, 199, 204, 213, 249, 263, 296, 301, 

302, 307, 309, 310, 311, 317, 358, 366, 368, 383, 384, 388, 389, 395 КК України. Варто 

звернути увагу на необхідність розширення кола цих кримінальних правопорушень, 

яке є потенційно можливим. З цією метою, зокрема, судова практика визнає, що 

вжитий у ч. 2 ст. 232-1, ст. 356, ч. 3 ст. 359, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 365, ч. 

1 ст. 365-1, ч. 1 ст. 365-2, ч. 1 ст. 367, ч. 3 ст. 382 тощо) термін «громадські 

інтереси» є тотожним «суспільним інтересам», що передбачає можливість 

укладення угод про визнання винуватості у відповідних кримінальних 

провадженнях [322]. 

Зокрема, наявна на даний час практика розслідування корупційних 

кримінальних правопорушень свідчить про реальну можливість істотної оптимізації 

процесу досудового слідства та судового розгляду відповідних проваджень за 

допомогою застосування інституту угод. Тож цілком закономірними і 

обґрунтованими виглядають внесені до ч. 4 ст. 369 КПК України зміни, які 

дозволили укладення угоди про визнання винуватості щодо особливо тяжких 

злочинів, віднесених до підслідності НАБУ за умови викриття підозрюваним чи 

обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності НАБУ, 

якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена 

доказами. Судова практика сформулювати наступні обовʼязкові умови укладення 

угод у таких ситуаціях: а) вчинено особливо тяжкий злочин, який згідно з ч. 5 ст. 

216 КПК віднесено до підслідності НАБУ; б) підозрюваний чи обвинувачений у 

такому злочині попередньо (до укладення угоди про визнання винуватості) викрив 

іншу особу у вчиненні злочину, який віднесено до підслідності НАБУ (незалежно 

від ступеня тяжкості вчиненого останнім діяння та в межах якого кримінального 

провадження здійснюється досудове розслідування); в) інформація щодо вчинення 

злочину особою, яку викрито підозрюваним/обвинуваченим, підтверджується 
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доказами. За відсутності хоча б однієї з цих умов суд має відмовити у затвердженні 

угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо особливо 

тяжких злочинів (п. 8 Постанови Пленуму) [322]. Разом з тим звертає на себе увагу 

те, що зазначений підхід фактично визнає наслідок укладення угоди, яким є 

викриття іншої особи у вчиненні злочину, який віднесено до підслідності НАБУ, 

передумовою її укладення, що не є правильним і ставить сторону захисту у 

невигідне становище, адже для того, щоб ініціювати укладення угоди, 

підозрюваний має в повному обсязі здійснити обовʼязки щодо співпраці й 

підтвердити їх доказами без будь-яких гарантій наступного укладення угоди з 

прокурором і затвердження її судом. З огляду на це, вважаємо, що угоди про 

визнання винуватості у таких кримінальних провадженнях мають укладатися у 

загальному порядку, проте прокурори мають ретельно контролювати виконання 

умов угоди й у разі їх порушення – негайно ініціювати скасування відповідного 

вироку суду. 

Іншою проблемою, яка лежить у сфері укладення угод про визнання 

винуватості щодо корупційних та інших злочинів, які завдають істотної шкоди 

інтересам суспільства й держави, є наявність у відповідних кримінальних 

провадженнях потерпілих. Виходячи із положень КПК України, судова практика 

передбачає, що якщо в одному кримінальному провадженні особа 

підозрюється/обвинувачується у вчиненні кількох не пов'язаних між собою 

(самостійних) кримінальних правопорушень та внаслідок вчинення одного із них 

було заподіяно шкоду правам та інтересам окремих громадян чи інтересам 

юридичної особи, - угода про визнання винуватості щодо інших кримінальних 

правопорушень у такому разі укладатися не може. Проте не виключається 

можливість укладення угоди про визнання винуватості у такому кримінальному 

провадженні, якщо попередньо у ньому було укладено угоду про примирення, у 

зв'язку із чим ці матеріали кримінального провадження виділено в окреме 

провадження (п. 9 Постанови Пленуму) [322]. Останній варіант позитивно сприймає 

і прокурорська практика, зокрема в аналітичних документах органів прокуратури 

звертається увага на доцільність внесення змін до вимог п. 4 ч. 1 ст. 469 
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КПК України та законодавчого закріплення можливості укладення угоди при 

визнанні винуватості у кримінальному провадженні, в якому бере участь 

потерпілий чи потерпілі, після укладення угоди про примирення із всіма 

потерпілими [441]. Разом з тим, у ряді випадків його застосування не є можливим. 

Наприклад, у справах про злочини, передбачені ч. 3 ст. 368 та ч. 2, ч. 3 ст. 364 КК 

України, в яких підозрювані досить часто ініціюють укладення угод, складається 

ситуація, коли тяжкість злочину (вони є тяжкими) не дозволяє укладення угоди про 

примирення (ч. 3 ст. 469 КПК України), а наявність у справі потерпілого виключає 

можливість укладення угоди про визнання винуватості (ч. 4 ст. 469 КПК України).  

На наш погляд, замість укладення у відповідних провадженнях двох різних 

видів угод, які можуть вступати у конкуренцію одна з одною, доцільніше 

передбачити можливість укладення угод про визнання винуватості і у тих 

провадженнях, в яких беруть участь потерпілі, в разі особливого публічного 

значення такої угоди. Така можливість на сьогодні вже передбачена, оскільки згідно 

із Законом № 1950-VIII від 16.03.2017 укладення угоди про визнання винуватості у 

кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких 

шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам 

окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, допускається у 

випадках надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення 

угоди. Тож прокурори мають активно користуватися наданою їм можливістю щодо 

розширення сфери укладення угод про визнання винуватості, враховуючи при 

цьому інтереси потерпілих. Обовʼязковою умовою укладення угод у відповідних 

кримінальних провадженнях є отримання письмової згоди від усіх потерпілих, які 

беруть в них участь, на укладення угоди про визнання винуватості. У разі, коли у 

кримінальному провадженні потерпілим жодну особу не визнано, така згода не 

вимагається.  

Також слід враховувати, що прокурори здатні штучно створювати 

допустимість укладення угоди, зокрема шляхом зміни правової кваліфікації 
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кримінального правопорушення
3
. Однак загалом такі факти несуть значну загрозу 

корупційних ризиків, тому повинні ретельно перевірятися з боку прокурорів 

вищого рівня. 

3) наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидшого досудового 

розслідування і судового провадження, викритті більшої кількості 

кримінальних правопорушень. Дана обставина передбачає оцінку прокурором 

доцільності укладення угоди про визнання винуватості, співставлення тих «втрат», 

які завдає укладення угоди завданню притягнення до кримінальної відповідальності 

особи, яка вчинила кримінальне правопорушення у повному обсязі, та переваг, які 

несе укладення угоди в аспекті прискорення кримінального провадження, 

скорочення процесуальних витрат, економії часу і зусиль співробітників органів 

досудового розслідування, оперативних підрозділів, прокуратури і суду. 

Повноцінне врахування даної обставини можливе за умови якнайбільш раннього 

ініціювання укладення угоди про визнання винуватості, оскільки чим раніше 

укладено угоду, тим більші зусилля системи кримінальної юстиції вдалося 

заощадити, і навпаки. Тобто на ранньому етапі досудового розслідування 

доцільність угоди може бути обумовлена простим визнанням особою своєї вини у 

вчиненні даного кримінального правопорушення, що усуває необхідність 

проведення досудового розслідування у повному обсязі. Натомість у випадку, коли 

ініціатива щодо укладення угоди з боку котроїсь зі сторін з’являється наприкінці 

досудового розслідування, коли всі необхідні і достатні докази вини особи вже 

зібрано, укладення угоди, у якій визнання особою своєї вини лише підтверджує 

матеріали досудового розслідування, навряд чи можна визнати доцільним. Так, 

                                                 
3
 Наприклад, у практиці прокуратури Волинської області після вручення письмового повідомлення про підозру у 

вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28 та ч. 2 ст. 306 КК 

України, будучи допитаним як  підозрюваний К. своєї вини у вчиненні інкримінованих злочинів в складі 

організованої злочинної групи не визнав, а в подальшому вказав лише на збут за попереднім зговором Б. та Ф. 

амфетаміну. Враховуючи вказані обставини, а також те, що під час судового розгляду кримінальної справи за 

обвинуваченням Б., Ф. та П. останні повідомили, що ніяких психотропних речовин не перевозили, а особа на ім'я 

К. їм невідома, прокурором у кримінальному провадженні змінена раніше повідомлена підозра К. на ст. ст. 307 

ч. 1, 307 ч. 2 КК України, що дозволило укласти з ним угоду про визнання винуватості [297]. В іншому випадку у 

кримінальному провадженні розпочатому за ч. 3 ст. 212 КПК України, у ході досудового розслідування факт 

ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «С. В. ЛТД» не знайшов свого об’єктивного 

підтвердження. При цьому, в діях директора підприємства С. встановлено наявність складу злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. У зв’язку з цим, дії С. перекваліфіковано з ч. 3 ст. 212 на ч. 1 ст. 366 КК 

України, а також укладено угоду про визнання винуватості. Вироком суду угода затверджена та призначено 

узгоджене сторонами покарання (штраф). 
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практика застосування інституту угод в АРК показала, що угоди про визнання 

винуватості здебільшого укладалися у кримінальних провадженнях невеликої або 

середньої тяжкості, де підозрювані (обвинувачені) сприяють у проведенні 

кримінального провадження щодо них, та наявний суспільний інтерес в 

забезпеченні швидкого досудового розслідування і судового провадження. 

Оперативне ініціювання процесуальними керівниками питань про укладення угод 

про визнання винуватості призвело до того, що досудове розслідування у 

кримінальних провадженнях про злочини невеликої та середньої тяжкості, зокрема, 

передбачені ст. 309, 311 КК України, тривало 10-15 днів [295]. Таку прокурорську 

практику слід визнати позитивною, оскільки наявна очевидна перевага укладення 

угод – прискорення досудового розслідування. 

Аналогічно має вирішуватися питання з укладенням угоди під час судового 

розгляду. Особливістю укладення угод на цій стадії кримінального провадження є 

те, що прокурор, використовуючи своє ораторське мистецтво, переконує підсудного 

прийняти таке рішення, мотивуючи доведеністю його вини та неспростовністю 

доказів. Обвинувачений приймає рішення під тиском доказової бази, яка 

досліджувалася судом, та емоційними переживаннями щодо подальшої своєї долі, 

повʼязаної з відбуванням покарання [379, c. 158]. Однак варто враховувати, що 

можливості прокурора переконати обвинуваченого укласти угоду в стадії судового 

розгляду є меншими, аніж на досудовому розслідуванні, оскільки прокурор на цій 

стадії не має владно-розпорядчих повноважень і позбавлений можливостей 

впливати на хід провадження. З цього приводу у відомчих документах Генеральної 

прокуратури України зауважується, що докладання зусиль прокурорами з 

досягнення відповідних процесуальних домовленостей обмежується, як правило, 

досудовою стадією кримінального провадження. У ході судового розгляду угоди 

укладаються рідко, що не сприяє розумності процесуальних строків [443]. Це 

виразно підтверджує статистика органів прокуратури: так, у 2015 р. у підготовчому 

провадженні ухвалено 8 455 вироків на підставі угод про визнання винуватості, а у 

стадії судового розгляду – лише 854 таких вироків [101]. У 2016 р. ці показники 

становили 6 566 і 904 вироків на підставі угод про визнання винуватості відповідно 



 130 

[102]. Отже, в судовому провадженні прокурорами укладається загалом у 8-10 разів 

менше угод про визнання винуватості, ніж у досудовому розслідуванні. У звʼязку із 

цим Р. В. Новак висловлює пропозицію щодо обмеження часових меж укладення 

угоди про визнання винуватості початком судового розгляду справи в суді першої 

інстанції [248, c. 171]. На наш погляд, такі пропозиції безпідставні, оскільки 

потреба в укладенні угоди на стадії судового розгляду виявляється достатньо часто 

(про що свідчить наведена статистика), щоб можна було нею знехтувати. Проблема 

полягає скоріше у небажанні прокурорів скористатися позитивними можливостями 

прискорення судового розгляду за допомогою угод, що може бути виправлене за 

рахунок формулювання чіткої позиції керівництва Генеральної прокуратури 

України щодо необхідності укладення угод про визнання винуватості на цій стадії 

кримінального провадження. 

Однак у цієї ситуації є і зворотна проблема, яка полягає у затвердженні судами 

угод про визнання винуватості не в підготовчому судовому засіданні, а під час 

судового розгляду, хоча кримінальні провадження направлялись до судів з угодами. 

Зокрема, у практиці прокуратури Луганської області укладена під час досудового 

розслідування угода про визнання винуватості з К., який вчинив злочин, 

передбачений ст. 263 ч. 1 КК України, була затверджена судом без будь-яких 

причин, жодним чином не мотивуючи своє рішення, лише під час судового 

провадження [323]. З огляду на це, прокурори повинні приділяти підвищену увагу 

оперативності ініціювання та укладення угод про визнання винуватості. 

4) наявність суспільного інтересу в запобіганні, виявленні чи припиненні 

більшої кількості кримінальних правопорушень або інших більш тяжких 

кримінальних правопорушень. Дана обставина передбачає необхідність досягнення 

за допомогою укладення угоди про визнання винуватості завдань, які виходять за 

межі даного кримінального провадження, а саме інших кримінальних 

правопорушень. Зменшення обсягу кримінальної відповідальності, яке має місце в 

результаті застосування угоди, має компенсуватися двома факторами: 

1) запобіганням, виявленням чи припиненням більшої кількості кримінальних 

правопорушень рівного або меншого ступеня тяжкості або 2) більш тяжкого 
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(тяжких) кримінальних правопорушень. Як практичний приклад даної ситуації 

можна навести повідомлення особою, підозрюваною у крадіжці майна, про факти 

вчинення інших крадіжок та осіб, що їх вчинили, в обмін на яке з даною особою 

укладається угода про визнання винуватості. Іншим прикладом може бути 

повідомлення особою, підозрюваною у крадіжці, про обставини вчинення 

навмисного вбивства, що робить доцільним укладення з нею угоди стосовно менш 

тяжкого злочину в обмін на інформацію про більш тяжкий. Наприклад, 

прокуратурою Радомишльського району Житомирської області у кримінальному 

провадженні за ч. 1 ст. 263 КК України після співпраці з підозрюваним та 

укладення угоди про визнання винуватості, встановлено особу, яка також незаконно 

зберігала зазначену зброю, зокрема попереднього її володільця. За результатами 

вказаної співпраці зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК 

України, яке з угодою про визнання винуватості направлено до суду [299]. 

Разом з тим, прокуророві необхідно враховувати, що укладення угоди має 

місце у певному кримінальному провадженні і стосується одного конкретного 

злочину, в якому підозрюється особа. Визначені в угоді вид і міра покарання не 

поширюються на інші злочини, вчинені даною особою. Тобто коли, приміром, 

особа, підозрювана у вчиненні крадіжки, повідомляє про факт вчинення нею ще 

кількох епізодів крадіжок, то укладення угоди зменшує обсяг її кримінальної 

відповідальності за першу інкриміновану їй крадіжку, проте щодо інших 

протиправних діянь вона нестиме кримінальну відповідальність у повному обсязі. 

Таким чином, для підозрюваного, обвинуваченого суб’єктивно більш вигідно 

виказувати інших осіб (співучасників, знайомих з кримінального оточення тощо), 

ніж себе самого, тим більше, у вчиненні більш тяжких злочинів. І навпаки, 

підозрюваний у вчиненні тяжкого злочину може прагнути укласти угоду про 

визнання винуватості, взявши зобов’язання сприяти у розкритті вчиненого ним 

злочину невеликої або середньої тяжкості, щоб полегшити відповідальність за 

більш тяжкий злочин. 

Загалом, законодавець не надає цій вимозі до угод пріоритетного значення, тож 

угоду може бути укладено і за її відсутності, що дозволяє розглядати цю умову як 
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факультативну. Як виняток із цього загалом негативного правила можна розглядати 

ситуацію, передбачену п. 2 ч. 4 ст. 369 КПК України, а саме щодо можливості 

укладення угод у кримінальних провадженнях щодо особливо тяжких злочинів, 

віднесених до підслідності НАБУ, яка ставиться у пряму залежність від викриття 

підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до 

підслідності НАБУ. Думається, що встановлення аналогічної вимоги є доцільним 

щодо усіх категорій кримінальних проваджень, коли на перше місце при вирішенні 

питання про укладення угоди прокурор має ставити саме дієву співпрацю з 

підозрюваним, а не лише визнання ним своєї вини у вчиненні злочину. 

На етапі укладення угоди важливим завданням прокурора є розробка і 

погодження із підозрюваним тексту угоди. Хоча закон не визначає, обов’язком якої 

зі сторін є підготовка проекту угоди, очевидно, що вказані дії покладаються саме на 

прокурора як на представника державної влади. Зміст угоди повинен відповідати 

вимогам, вказаним у ст. 472 КПК України. Розглянемо ці умови угоди про визнання 

винуватості більш детально. Так, в угоді про визнання винуватості зазначаються її 

сторони: прокурор та підозрюваний, обвинувачений відповідно. Зазначення сторін, 

крім їхніх П. І. Б., має супроводжуватися певними даними про них. Стосовно 

підозрюваного, обвинуваченого ними є анкетні відомості, а стосовно прокурора – 

займана посада, класний чин тощо. 

Одним із найбільш важливих елементів угоди про визнання винуватості слід 

вважати правильне формулювання підозри чи обвинувачення та його правової 

кваліфікації з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну 

відповідальність. Так, Генеральна прокуратура України звертає увагу на 

непоодинокі випадки необґрунтованої кваліфікації дій осіб при укладенні угод за 

кримінальним законом про менш тяжкі злочини, чим незаконно пом’якшується їх 

кримінально-правове становище. Наприклад, лише за втручання Генеральної 

прокуратури України вжито заходів до належної правової кваліфікації 

кримінального правопорушення в провадженні з угодою щодо К. за ч. 1 ст. 368 КК 

України, де встановлено підстави для кваліфікації дій винної за ч. 2 ст. 368 КК 

України через відповідність суми хабара значному розміру. Аналогічні факти 
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допущені в прокуратурах Запорізької, Закарпатської, Івано-Франківської та 

Луганської областей [443]. В деяких випадках помилки у кваліфікації погіршували 

правове становище обвинуваченого
4
. Від правильності кваліфікації безпосередньо 

залежить додержання умов допустимості, доцільності та обґрунтованості укладення 

угод, тому на цей аспект прокурори повинні звертати підвищену увагу. 

Зазначення в угоді про визнання винуватості істотних для відповідного 

кримінального провадження обставин слугує забезпеченню обґрунтованості і 

мотивованості відповідного судового рішення на підставі угоди. Необхідно 

звернути увагу на те, що закон не встановлює переліку таких обставин. 

Передбачається, що вони являють собою результати досудового розслідування, 

зокрема обставини вчинення кримінального правопорушення, відомості щодо 

заподіяної ним шкоди, дані, що характеризують обвинуваченого тощо. В сукупності 

ці обставини повинні давати суду можливість перевірити угоду на відповідність 

вимогам закону задля того, щоб оцінити законність її затвердження, а також 

виявити обставини, які згідно з ч. 7 ст. 474 КПК України перешкоджають 

затвердженню угоди. Логіка законодавця передбачає, що ці обставини є об’єктивно 

встановленими, тож їх перелік і зміст не може бути предметом погодження між 

сторонами угоди про визнання винуватості, що унеможливлює ситуації, коли, 

наприклад, за наполяганням підозрюваного деякі з обставин кримінального 

провадження не включаються до змісту угоди. Отже, включення до змісту угоди 

таких обставин, їх повнота і правильність формулювання покладається на 

прокурора-процесуального керівника досудового розслідування.  

Беззастережне визнання підозрюваним чи обвинуваченим своєї вини у 

вчиненні кримінального правопорушення можна вважати центральною умовою 

угоди про визнання винуватості, що власне визначає найменування даного 

                                                 
4
 Зокрема, вироком Василівського районного суду Запорізької області затверджено угоду про визнання 

винуватості, укладену між прокурором прокуратури Василівського району та підозрюваним М., останнього 

засуджено за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України та призначено 

покарання у виді 3 років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України М. звільнено від відбування покарання з 

іспитовим строком на 3 роки. У ході досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження 

стосовно М. не було враховано, що його попередні судимості на час вчинення кримінального правопорушення 

були у передбаченому законом порядку погашені, у зв’язку із чим дії М. органом досудового розслідування, 

прокурором та судом за ч. 2 ст. 309 КК України як повторні були кваліфіковані неправильно. Зазначений вирок 

суду прокуратурою Василівського району Запорізької області не оскаржено, на даний час строки оскарження, 

передбачені діючим КПК України, сплинули [301] 
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інституту у вітчизняному кримінальному процесуальному законодавстві. Судова 

практика під беззастережним визнанням винуватості підозрюваним/обвинуваченим 

розуміє безумовне (повне) визнання ним своєї винуватості у вчиненні 

інкримінованого органом досудового розслідування кримінального 

правопорушення [322]. На думку дослідників, установлення винуватості – це 

категоричний висновок, зроблений на підставі зібраних у провадженні доказів, про 

те, що правопорушення (суспільно небезпечне діяння) вчинене конкретною особою 

[221, c. 32]. Необхідно також звернути увагу, що у законодавстві іноземних держав 

ці угоди називаються по-різному. Наприклад, відповідно до КПК РФ вони 

іменуються «угоди про співробітництво», що акцентує увагу на дещо іншому 

аспекті змісту таких угод та їх призначенні. Отже, можна вважати, що вітчизняний 

законодавець в якості базової умови укладення даної угоди визначив саме визнання 

підозрюваним, обвинуваченим своєї вини, тоді як обов’язкам останнього щодо 

співробітництва відведено другорядне значення. При цьому, на думку дослідників, 

угоду про визнання винуватості можна застосовувати лише при доведеності, а 

визнання вини необхідно розцінювати як позитивний виховний момент, обставину, 

що пом’якшує відповідальність [74, c. 370]. Це пояснюється тим, що якщо особа не 

вважає себе винною у вчиненому злочині та у відповідному порядку не доведено її 

вини, то відповідно до ст. 62 Конституції України (де сформульовано законодавчу 

формулу презумпції невинуватості) особу не може бути піддано кримінальному 

покаранню [246, c. 63]. Тому на цю умову угод прокурор має звертати особливу 

увагу, забезпечуючи точність і однозначність її формулювання у тексті угоди. 

Формулюючи таку умову угоди про визнання винуватості, як обов’язки 

підозрюваного чи обвинуваченого щодо співпраці у викритті кримінального 

правопорушення, вчиненого іншою особою, законодавець обумовлює її наявність 

випадками, якщо відповідні домовленості мали місце. Таким чином, дана умова 

угоди про визнання винуватості є факультативною. З огляду на це, у науковій 

юридичній літературі зустрічається підхід до класифікації угод про визнання 

винуватості, коли вони поділяються на: 1) угоди про визнання винуватості, які 

містять обов’язок підозрюваного або обвинуваченого щодо співпраці у викритті 
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кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою; 2) угоди про визнання 

винуватості, які не містять відповідного обов’язку [30, c. 101]. Проте необхідно 

зазначити, що з практичної точки зору вона має першочергове значення, хоча, як 

зазначалося вище, ця вимога прокурорами забезпечується не завжди. У зв’язку із 

цим правильним слід визнати підхід, за якого угода може складатися тільки у тому 

випадку, коли підозрюваний або обвинувачений офіційно готовий взяти на себе 

конкретні зобов’язання з активного сприяння розкриттю і розслідуванню злочину 

[429, c. 55]. Відповідно, однією з найважливіших умов угоди визнається 

відображення у ній дій, які підозрюваний (обвинувачений) зобов’язується вчинити з 

метою «співпраці у викритті кримінального правопорушення». За загальним 

правилом угода не може бути укладеною, якщо підозрюваний (обвинувачений) не 

вкаже конкретних дій, які він готовий вчинити з метою сприяння стороні 

обвинувачення у розкритті та розслідуванні злочину, викритті та кримінальному 

переслідуванні інших учасників злочину. Також не може бути укладена угода, якщо 

сприяння підозрюваного полягало лише у повідомленні відомостей про його власну 

участь у злочинній діяльності. Однак, слід погодитися, що якщо особа згодна 

повідомити про вчинення нею інших кримінальних правопорушень, така 

домовленість може бути предметом угоди [398]. Наявність вказаних обставин 

дозволяє виключити укладення підозрюваним, обвинуваченим фіктивних угод, які 

переслідують мету створити найбільш сприятливі умови під час розслідування 

(наприклад, обрання запобіжного заходу, не пов’язаного з позбавленням волі) за 

відсутності реальної можливості або намірів виконувати умови угоди [418, c. 100]. 

Більшість проанкетованих нами з цього приводу прокурорів вважають, що 

обовʼязковість встановлення зобовʼязань підозрюваного щодо співробітництва 

залежить від конкретного кримінального провадження (див. Додаток А). З огляду 

на це, правильною можна вважати думку, що саме прокурор-процесуальний 

керівник досудового розслідування, який має чітке уявлення про те, якою 

інформацією, що цікавить правоохоронні органи, володіє особа, може і повинен 

вирішувати питання про можливі межі співробітництва [209, c. 65]. При цьому 

прокурор повинен брати до уваги, зокрема, суспільну небезпечність співучасників 
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злочину, відомості про яких зобов’язується повідомити суб’єкт угоди; матеріальну і 

культурну цінність майна, добутого в результаті вчинення злочину, у розшуку якого 

суб’єкт угоди зобов’язується надати сприяння; наявність реальних результатів 

співробітництва підозрюваного чи обвинуваченого [393, c. `15]. Слід також 

погодитись із позицією, відповідно до якої укладення угоди про визнання 

винуватості має спонукати особу до активної співпраці з органами досудового 

розслідування не лише з метою спрощення процедури кримінального провадження 

чи пом’якшення покарання, а насамперед з метою притягнення до кримінальної 

відповідальності інших осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, виявлення 

знарядь вчинення кримінальних правопорушень, розшуку майна, здобутого 

злочинним шляхом [19, c. 153]. Разом з тим, встановлення подібних зобовʼязань, як 

свідчить анкетування прокурорів (див. Додаток А), а також проведене нами 

узагальнення кримінальних провадджень зустрічається досить рідко. Отже, саме від 

позиції прокурора залежить, чи буде в угоді зазначено конкретні обов’язки щодо 

співпраці, чи вона обмежиться лише визнанням підозрюваним своєї вини. 

Необхідно наголосити також на необхідності гранично більш чіткого 

формулювання відповідних зобов’язань підозрюваного, обвинуваченого. У п. 10 

Постанови Пленуму акцентується увага на тому, що у будь-якому разі обов'язки 

підозрюваного, обвинуваченого мають бути зазначені у такий спосіб, щоб можна 

було пересвідчитися у реальності та можливості їх виконання, оскільки відсутність 

конкретизації сутності таких зобов'язань з використанням лише загальних 

формулювань унеможливлює суд пересвідчитися у реальності і можливості їх 

виконання, у зв'язку з чим, з огляду на передбачені ст. 476 КПК наслідки 

невиконання угоди, такий виклад є неприпустимим [322]. В окремих випадках, 

через те, що вказані вище умови угод є неконкретизованими, на підозрюваних 

перекладаються обов’язки правоохоронних органів, чим порушуються 

конституційні права громадянина, а отже угоди за цими умовами не можуть 

укладатись від імені держави. Наприклад, в угоді про визнання винуватості з Л., 

який підозрювався у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, а саме 

в тому, що він придбав, виготовив та зберігав без мети збуту наркотичний засіб 
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канабіс вагою 9,45 грама, серед інших викладено наступні обов’язки 

підозрюваного: 1) сприяти правоохоронним органам у виявленні кримінальних 

правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів у разі отримання будь-яких 

відомостей щодо осіб, які вчинили кримінальні правопорушення вказаної категорії; 

2) сприяти розслідуванню кримінальних проваджень у з’ясуванні обставин щодо 

осіб, які займаються придбанням, виготовленням та вживанням наркотичних 

засобів, та всіх відомих випадків їх збуту, виявленні та припиненні інших відомих 

йому кримінальних правопорушень цієї категорії. В цьому випадку на 

підозрюваного було покладено обовʼязки правоохоронних органів у сфері 

профілактики невизначеного кола наркотичних злочинів. Очевидно, що покладення 

на підозрюваного надто широких та/або загальних обов’язків заздалегідь 

унеможливлює їх виконання. 

Також необхідно звернути увагу на те, що закон передбачає в якості умови 

угоди обов’язки підозрюваного чи обвинуваченого щодо співпраці у викритті 

кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою (курсив наш – Г. Т.), тоді 

як, наприклад, підставою укладення угоди може бути співпраця щодо викриття 

інших вчинених підозрюваним, обвинуваченим кримінальних правопорушень. 

Отже, законодавче формулювання цієї умови угоди потребує уточнення. 

Умовою, що визначає практичний результат угоди про визнання винуватості і 

становить найбільший інтерес для підозрюваного, обвинуваченого є узгоджене 

покарання.  При цьому визначення останнього повинно супроводжуватися згодою 

підозрюваного, обвинуваченого на його призначення або на призначення покарання 

та звільнення від його відбування з випробуванням. Прокурори повинні особливо 

відповідально підходити до визначення даної умови угоди, щоб задовольнити 

інтереси підозрюваного, обвинуваченого, адже завдяки її наявності у винного 

виникає тверда впевненість в тому, що при виконанні всіх умов угоди (насамперед, 

в аспекті співпраці) покарання не буде перевищувати встановленої межі. Таким 

чином підозрюваний, обвинувачений психологічно готовий беззастережно 

взаємодіяти зі слідством [95, c. 35]. Тож при укладенні даної угоди прокуророві 
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недопустимо брати на себе заздалегідь нездійсненні зобов’язання і вводити 

підозрюваного або обвинуваченого в оману [393, c. 15]. З іншого боку, прокурори 

мають забезпечити повне виконання завдань кримінального провадження, щоб не 

допустити таких негативних проявів, коли під покарання як предмет угоди 

«підганяються» обсяг обвинувачення та кваліфікація вчиненого [233, c. 162]. 

При цьому практика показує, що баланс цих інтересів часто порушується на 

користь останніх. Так, Генеральна прокуратура України звертає увагу на те, що 

розповсюдженим є призначення за угодами покарання нижчого від найнижчої межі, 

встановленої санкцією кримінального закону, непризначення додаткового 

покарання або звільнення від відбування покарання з випробуванням без 

обґрунтування мотивів прийнятого рішення. В окремих випадках дані інститути 

застосовуються усупереч вимогам закону. Наприклад, прокуратурою Одеської 

області затверджено угоду про визнання винуватості в провадженні щодо К. за ч. 2 

ст. 307 КК України з узгодженням застосування ст. ст. 69, 75 КК України та 

звільненням останнього від відбування покарання з випробуванням. При цьому 

залишено поза увагою факти неодноразового збуту підозрюваним особливо 

небезпечного наркотичного засобу, тож єдиною підставою застосування ст. 69 КК 

України в цьому випадку стало щире каяття. Констатується також, що загалом 

рівень судової репресії за вироками на підставі угод є низьким, що сприяє 

повторному вчиненню особами кримінальних правопорушень, у т. ч. тяжких. Так, 

23.04.2013 затримано та повідомлено про підозру в незаконному збуті наркотичних 

засобів (ч. 2 ст. 307 КК України) Е., щодо якого 13.03.2013 було затверджено угоду 

про визнання винуватості зі звільненням від відбування покарання з випробуванням 

(Луганська область) [443]. 

Наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості як її 

умова мають здебільшого формальне значення, оскільки вони закріплені 

законодавчо і передбачені ст. 473 КПК України. Разом з тим, необхідно визнати 

неправильною практику тих прокурорів, які у тексті угоди обмежуються 

посиланням на ст. 473 КПК України. З огляду на можливу юридичну необізнаність 
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підозрюваного, обвинуваченого дані наслідки повинні визначатися якомога більш 

повно. 

Зазначені міркування стосуються також формулювання такої умови угоди про 

визнання винуватості, як наслідки невиконання угоди. Попри те, що ці наслідки 

визначені ст. 476 КПК України, у тексті угоди прокурор повинен конкретизувати ці 

наслідки як у процесуальному (здійснення кримінального провадження у 

загальному порядку), так і у матеріальному аспекті (притягнення особи, винної у 

невиконанні умов угоди, до кримінальної відповідальності на підставі ст. 389-1 КК 

України). 

На наш погляд, зазначений перелік умов угоди про визнання винуватості не є 

вичерпним і у разі необхідності сторони можуть включати до її змісту інші 

погоджені ними умови. Приміром, науковці звертають увагу на обговорення у 

тексті угоди додаткових гарантій забезпечення інтересів обвинуваченого, який дав 

згоду на співробітництво, відносячи до них введення заборон на: 1) ініціацію 

прокурором зміни обвинувачення або кваліфікації дій обвинуваченого у бік 

погіршення; 2) використання стороною обвинувачення інформації, документів, які 

надано (або складено) особою, яка визнає свою вину або його захисником як 

обвинувальні докази, якщо угода про визнання вини втратила юридичну силу; 3) 

повернення прокурором справи або матеріалів, які виділені зі справи, слідчому для 

проведення додаткової перевірки, зміни обсягу обвинувачення або кваліфікації дій 

обвинуваченого, а також перескладання обвинувального акта [19, c. 153].  

Проте встановлені у ст. 472 КПК України вимоги до змісту угоди повинні бути 

додержані у кожному випадку і обмеженню не підлягають. Угода про визнання 

винуватості у якості обов’язкового реквізиту повинна мати дату її укладення, а 

прокурорська практика йде шляхом, коли в угодах зазначається також і місце їх 

укладення. Угода скріплюється підписами сторін, при цьому їх посвідчення не 

вимагається. Закон не визначає, у скількох примірниках повинна складатися угода, 

проте очевидно, що їх має бути не менше трьох: по одному залишається у сторін 

угоди: підозрюваного, обвинуваченого та прокурора, а третій разом із 
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обвинувальним актом направляється до суду. Разом з тим, поширеною є практика 

складання угоди в одному примірнику, коли сторонам надаються лише її копії. 

Угода вважається укладеною з моменту, коли вона скріплена підписами обох 

сторін. Після цього розпочинається наступний етап діяльності прокурора у 

кримінальному провадженні на підставі угоди про визнання винуватості, який 

полягає у направленні угоди на розгляд суду. Основним обов’язком прокурора при 

цьому, відповідно до ч. 1 ст. 474 КПК України, є надіслання обвинувального акта з 

підписаною сторонами угодою до суду. Закон встановлює вимогу невідкладності 

такого надіслання, хоча на практиці вона виконується не завжди. Так, Генеральна 

прокуратура України звертає увагу на порушення вимог закону щодо невідкладного 

направлення до суду обвинувальних актів з підписаними сторонами угодами. 

Наприклад, обвинувальний акт в упровадженні щодо Р. з укладеною 07.02.2013 

угодою до суду направлено лише 05.03.2013 або майже через місяць [443].  

Разом з тим, забезпечення невідкладності надіслання угод до суду має кілька 

проблемних моментів. Насамперед, «невідкладність» є оціночним поняттям, 

визначення якого фактично віддано на розсуд правозастосувача. Тому одними 

прокурорами, за результатами проведеного нами анкетування, «невідкладність» 

розуміється як строк в межах однієї доби (43 %), іншими – в межах 3 діб (21  %), 

третіми – 10 днів (27 %), решта допускають можливість вчинення таких дій в межах 

строку досудового розслідування (див. Додаток А). У науковій юридичній 

літературі це поняття також визначається по-різному. Так, одні дослідники 

вважають, що прокурор зобов’язаний направити обвинувальний акт разом з угодою 

до суду одразу після її отримання [205, c. 22; 355, c. 77]. Інші вважають, що відлік 

часу за терміном «невідкладно» починається не з моменту підписання прокурором 

угоди, а з моменту отримання обвинувального акта, і закінчується направленням 

його до суду [234, c. 49]. На нашу думку, таке надіслання має здійснюватися в 

межах 1-3 діб. 

По-друге, угода про визнання винуватості надсилається до суду не як окремий 

документ, а разом з обвинувальним актом. У аналітичних документах органів 

прокуратури звертається увага на те, що, як правило, обвинувальні акти з 
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підписаними сторонами угодами направляються до суду протягом 1-5 днів з 

моменту їх підписання (в залежності від часу, необхідного для виконання вимог 

ст. 290 КПК України, складання обвинувального акту, реєстру матеріалів 

досудового розслідування) [442]. Необхідно враховувати, що складання 

обвинувального акта – це відповідальний процес, який потребує деякого часу. Як 

правило, обвинувальний акт складається слідчим, тож прокурор повинен мати 

певний час також для вивчення і затвердження обвинувального акта. Таким чином, 

своєчасність направлення угоди до суду залежить від затвердження обвинувального 

акта. Варто погодитись із думкою, що прокурор не може направити угоду до суду, 

не оцінивши її щодо законності і враховуючи, що обвинувальний акт і угода 

повинні містити чимало спільних відомостей, вони не можуть істотно відрізнятися 

одне від одного [195, c. 230; 234, c. 46]. Отже, для забезпечення невідкладності 

направлення угоди до суду прокурор повинен погодити за часом укладення угоди, а 

також складання і затвердження обвинувального акта, що вдається не завжди і 

призводить до затягування направлення угоди до суду.  

По-третє, ч. 1 ст. 474 КПК України передбачає право прокурора відкласти 

направлення до суду обвинувального акта з підписаною сторонами угодою до 

отримання висновку експерта або завершення проведення інших слідчих дій, 

необхідних для збирання та фіксації доказів, які можуть бути втрачені зі спливом 

часу, або які неможливо буде провести пізніше без істотної шкоди для їх результату 

у разі відмови суду в затвердженні угоди. Слід звернути увагу, що окремі 

дослідники тлумачать цю норму таким чином, що закон не надає прокуророві права 

відкласти направлення угоди до суду у зв’язку із необхідністю проведення 

додаткових слідчих дій, оскільки таке право надане йому лише для завершення 

слідчих дій, рішення про необхідність проведення яких було прийнято до укладення 

угоди [195, c. 229]. На наш погляд, такий підхід не відповідає позиції законодавця, 

який допускає відкладення направлення до суду обвинувального акта з підписаною 

сторонами угодою не лише для завершення розпочатих раніше слідчих дій, а й 

проведення нових слідчих дій, які неможливо буде провести пізніше без істотної 

шкоди для їх результату. Отже, можливість відкладення направлення до суду угоди 
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може тлумачитися достатньо широко, тому «затягування» прокурорів з 

направленням угод до суду може бути обґрунтоване потребами досудового 

розслідування, і прокурори не нестимуть за це жодної відповідальності. 

 

2.2. Участь прокурора у судовому провадженні на підставі угоди про 

визнання винуватості 

 

Участь прокурора у судовому провадженні на підставі угоди про визнання 

винуватості має розглядатися в контексті реалізації функції підтримання публічного 

обвинувачення. Такий висновок можна зробити, виходячи із того, що з моменту 

затвердження прокурором обвинувального акта функція організації і 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням переходить у функцію 

підтримання публічного обвинувачення в суді. Таке розуміння вказаної 

трансформації найбільш вдало сформульоване В. С. Зеленецьким, який писав, що 

на цьому етапі обвинувачення, яке формувалося органами досудового 

розслідування, перевіряється і схвалюється прокурором, набуваючи якості 

державного, що дозволяє назвати цей процес «стадією порушення державного 

обвинувачення» [103, c. 21]. Розвиваючи ці погляди, П. М. Каркач обгрунтовано 

зазначає, що реалізація висновків, яких дійшов слідчий і з якими погодився 

прокурор, що затвердив обвинувальний акт, буде здійснюватись прокурором у суді 

при підтриманні обвинувачення [117, c. 10]. Оскільки угода про визнання 

винуватості може бути направлена прокурором до суду лише з обвинувальним 

актом, то і подальша діяльність прокурора реалізується вже як підтримання 

публічного обвинувачення в суді. 

При цьому, на думку П. М. Каркача, прокурор зобов’язаний обґрунтовувати 

перед судом необхідність затвердження угоди про визнання винуватості [115, c. 19]. 

Проте на наш погляд, його завдання є ширшими, оскільки підтримуючи публічне 

обвинувачення у судовому провадженні на підставі угоди про визнання 

винуватості, прокурор одночасно діє в двох напрямах: забезпечує наданими йому 

законом засобами додержання процедурності розгляду питання щодо затвердження 
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угоди про визнання винуватості, а також надає суду сприяння у вирішенні питання 

про затвердження даної угоди по суті. Отже, попри спрощений порядок розгляду 

судом угоди, функція підтримання прокурором публічного обвинувачення у ньому 

покликана реалізувати як свої загальні завдання, так і специфічні завдання участі 

прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод. 

Для забезпечення належного розгляду судом угоди про визнання винуватості 

прокурор повинен належним чином підготуватися: додатково прочитати текст 

угоди й обвинувального акта; ознайомитися із положеннями матеріального й 

процесуального законодавства на предмет можливих змін і доповнень у ньому; 

опрацювати відповідні методичні рекомендації Генеральної прокуратури України, 

правові позиції і керівні розʼяснення ВСС і ВС з питань кримінального 

провадження на підставі угод; вивчити судову практику затвердження судами угод 

у подібних справах; надати органам досудового розслідування відповідні доручення 

щодо оперативного супроводження розгляду судом угоди; скласти план своєї участі 

у судовому провадженні на підставі угоди про визнання винуватості тощо.  

Особливістю порядку розгляду судом даного питання є те, що згідно з ч. 2 ст. 

474 КПК України, розгляд щодо угоди проводиться судом під час підготовчого 

судового засідання. Порядок останнього відповідає загальним правилам судового 

розгляду, встановленими КПК України. Зокрема, повинні додержуватися загальні 

положення судового розгляду, серед яких його строки і місце проведення (ст. 318 

КПК України), незмінність складу суду (ст. 319 КПК України), безперервність 

судового розгляду (ст. 322 КПК України) тощо.  

Відповідну увагу прокурор повинен звертати на наявність учасників судового 

провадження, а також на застосування встановлених законом наслідків неявки 

котрогось із них. Так, за загальним правилом підготовче судове засідання 

відбувається за участю прокурора, обвинуваченого, захисника, потерпілого, його 

представника та законного представника, цивільного позивача, його представника 

та законного представника, цивільного відповідача та його представника (ч. 2 ст. 

314 КПК України). Стосовно судового провадження на підставі угод закон 

встановлює, що у цьому випадку підготовче судове засідання відбувається за 
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обов’язкової участі сторін угоди з повідомленням інших учасників судового 

провадження. Відсутність інших учасників судового провадження не є перешкодою 

для розгляду (ч. 1 ст. 474 КПК України). Отже, відносно угоди про визнання 

винуватості обов’язковими учасниками судового розгляду визнаються лише 

прокурор та обвинувачений, тоді як відсутність інших учасників судового 

провадження не впливає на можливість розгляду угоди по суті. Натомість у разі 

неявки прокурора або обвинуваченого застосовуються наслідки, передбачені ст. ст. 

323, 324 КПК України, що унеможливлює проведення судового розгляду угоди. 

Разом з тим, узагальнення судової практики фіксує, що в ряді подібних випадків суд 

всупереч вимогам закону призначає не повторне підготовче судове засідання, а 

безпосередньо судовий розгляд. Наприклад, Полтавський районний суд 

Полтавської області 20.03.2013 під час підготовчого розгляду кримінального 

провадження за обвинуваченням К. за ч. 1 ст. 185 КК, яке надійшло з угодою про 

примирення, визнав необхідним провести судовий розгляд у зв’язку з неявкою 

потерпілого [406, c. 27]. Хоча подібні випадки більш поширені щодо угод про 

примирення, прокурор має вживати заходів до їх запобігання, звертаючи увагу суду 

на необхідність відкладення підготовчого засідання та вжиття заходів для 

належного повідомлення сторін, які не зʼявилися, про дату судового засідання та 

забезпечення їх явки. 

Прокурор визначає межі судового розгляду відповідного кримінального 

провадження, оголошуючи на початку судового засідання обвинувальний акт. При 

цьому необхідно враховувати, що процедура розгляду судом угоди про визнання 

винуватості відповідає загальному порядку судового розгляду з особливостями, 

встановленими главою 35 КПК України, тому прокурор має звертати увагу на 

виконання судом вимог, передбачених статтями 342-345 КПК. Особливе значення 

при цьому має виконання головуючим обов’язків, передбачених ч. 4 ст. 474 КПК 

України, а саме з’ясувати в обвинуваченого, чи цілком він розуміє: 1) свої права; 

2) наслідки укладення та затвердження угод, передбачені ст. 473 КПК України; 

3) характер кожного обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим; 4) вид 

покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження 
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угоди судом. Негативна відповідь на будь-яке із поставлених запитань зобов'язує 

суд дати відповідні роз'яснення [322]. Вказані дії суду мають важливе значення для 

забезпечення прав обвинуваченого, тому їх невиконання повинні мати наслідком 

реагування з боку прокурора, зокрема шляхом клопотань про більш повне і 

детальне розʼяснення обвинуваченому його прав.  

Крім того, важливим завданням суду, якому має всіляко сприяти прокурор, є 

встановлення умови добровільності укладення угоди. Безпосередньо на 

забезпечення останньої спрямовані положення ч. 6 ст. 474 КПК України, згідно з 

якою суд зобов’язаний переконатися у судовому засіданні, що укладення угоди 

сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, 

погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що 

передбачені в угоді. Для з’ясування добровільності укладення угоди, суд 

встановивши особу обвинуваченого, роз'яснює йому суть обвинувачення і запитує, 

чи зрозуміле йому обвинувачення, чи визнає він себе винним. Якщо після 

роз'яснення суті обвинувачення обвинувачений заперечує проти затвердження 

угоди, вона не може бути затверджена [322]. У разі необхідності суд має право 

витребовувати документи, у тому числі скарги підозрюваного чи обвинуваченого, 

подані ним під час кримінального провадження, та рішення за наслідками їх 

розгляду, а також викликати в судове засідання осіб та опитувати їх, тож прокурор 

повинен бути готовим виконати відповідні вимоги суду, попередньо вивчивши 

питання щодо наявності відповідних скарг та наслідків їх розгляду, а також 

встановивши коло осіб, що можуть підтвердити добровільність угоди, та надавши 

органам досудового розслідування відповідні доручення щодо забезпечення їх явки.  

Слід звернути увагу, що наявність під час досудового розслідування скарг 

підозрюваного сама по собі не може означати, що угоду укладено під примусом чи 

внаслідок обману. З огляду на це прокурор повинен висловити суду свою позицію 

щодо відповідності укладеної угоди вимогам закону, переконавши суд у тому, що 

вона не лише не порушує права підозрюваного, а й забезпечує дотримання інтересу 

держави (п. 2 ч. 7 ст. 474 КПК України) [221, c. 56]. Однак прокурор не може 

наполягати на затвердженні судом угоди всупереч волі обвинуваченого. Зʼясування 
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судом того, що угоду укладено під впливом або примусом сторони обвинувачення 

свідчить про серйозні недоліки в роботі прокурора, які повинні бути предметом 

службової перевірки
5
. Очевидно, що в такому випадку керівник органу прокуратури 

має ініціювати притягнення до дисциплінарної відповідальності як слідчого, так і 

прокурора-процесуального керівника досудового розслідування. 

Як зазначалося вище, під час судового розгляду угоди про визнання 

винуватості прокурор повинен сприяти суду у встановленні всіх передбачених ст. 

474 КПК України обставин, які створюють передумови для затвердження угоди, а 

також переконати суд у відсутності обставин, що перешкоджають затвердженню 

угоди відповідно до ч. 7 ст. 474 КПК України. При цьому саме у прокурора наявні 

найширші і навіть виключні можливості у цій сфері, оскільки, як слушно звертають 

увагу дослідники, перевіряючи угоду в підготовчому судовому провадженні, суд, за 

загальним правилом, не має перед собою матеріалів кримінального провадження, 

адже йому в цій стадії кримінального процесу надаються лише обвинувальний акт, 

угода та реєстр матеріалів [280, c. 91]. Судова практика засвідчує поширеність 

випадків формального ставлення суддів до перевірки угод, що призводить до 

призначення узгодженого між сторонами покарання, яке суперечить положенням 

КК України (зокрема: непризначення додаткового обов'язкового покарання; 

призначення покарання нижче мінімальної межі санкції; призначення покарання, 

яке відповідно до загальних положень закону не могло бути призначеним 

конкретній особі (неповнолітньому, вагітній жінці, інваліду); непризначення 

остаточного покарання за сукупністю злочинів або вироків тощо) [405, c. 26]. 

Прокурору необхідно мати на увазі, що роль суду при перевірці угоди не є 

формальною, і згідно із п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому 

засіданні суд має право прийняти рішення, яким затвердити угоду або відмовити в 

затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для 

продовження досудового розслідування. Судова практика передбачає і третій 
                                                 
5
 Наприклад, Чортківський районний суд ухвалою від 19.03.2013 відмовив у затвердженні угоди між прокурором 

та підозрюваним Я., а кримінальне провадження стосовно нього про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 

388 КК, повернув прокурору Чортківського району для продовження досудового розслідування у зв’язку з тим, 

що Я. в підготовчому судовому засіданні пояснив, що своєї вини не визнає та кваліфікацію його дій за ч. 1 ст. 388 

КК вважає неправильною, зазначив, що слідчий, який проводив досудове розслідування, сам ініціював складання 

угоди про визнання винуватості, яку він підписав в його кабінеті [405, c. 26] 
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варіант – коли у разі необхідності (якщо суд має сумніви щодо відповідності угоди 

вимогам закону) затвердження угоди може бути перенесено на іншу дату [319]. 

Останній варіант дозволяє прокуророві підготувати додаткові аргументи на користь 

затвердження угоди, щоб усунути вказані сумніви суду, однак його правомірність 

викликає сумніви, оскільки такий порядок КПК України не передбачений. 

Невиконання або неналежне виконання прокурором покладених на нього у 

цій сфері обов’язків тягне за собою відмову суду у затвердженні угоди. Так, за 2013 

р. на 12 285 кримінальних проваджень з ухваленням вироку на підставі угоди про 

визнання винуватості мало місце 742 кримінальних проваджень, повернутих 

прокурору при відмові у затвердженні угоди; за 2014 р. цей показник становив 

11 151 та 508; у 2015 р. – 8 455 та 451; у 2016 – 6 566 та 259 відповідно [99-102] 

(наголосимо, що статистика не фіксує, яка кількість із повернутих прокурорам 

кримінальних проваджень супроводжувались угодами про визнання винуватості). 

Конкретні підстави відмови суду у затвердженні угод є різними. Наприклад, 

ухвалою Берегівського районного суду Закарпатської області від 12.03.2013 

відмовлено у затвердженні угоди про визнання винуватості між обвинуваченим Ф. 

та прокурором, оскільки в угоді була відсутня правова кваліфікація вчиненого 

кримінального правопорушення [300]. Районним судом Хортицького району м. 

Запоріжжя 12.04.2013 постановлено ухвалу про відмову в затвердженні угоди про 

визнання винуватості у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 309 КК України, 

оскільки на думку суду обвинувачений не в змозі виконати взятих на себе 

зобов’язань щодо беззастережного визнання вини, а також сприяти судовому 

провадженню, оскільки умисно ухилявся від участі у судових засіданнях (не 

з’явився на 4 судові засідання, про час та місце проведення яких був повідомлений 

належним чином) [301]. Іллічівським міським судом Одеської області відмовлено в 

затверджені угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні за 

підозрою В. за ст. 395 КК України та у кримінальному провадженні за підозрою П. 

за ст. 395 КК України в зв’язку з відсутністю фактичних підстав для визнання 

винуватості [303]. Узагальнюючи дане питання, Генеральна прокуратура України 

звертає увагу, що причинами відмови судів у затвердженні угод стають у т. ч. 
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недотримання прокурорами вимог щодо змісту угод та порядку їх укладення, 

порушення закону при складанні процесуальних документів, зокрема повідомлень 

про підозру та обвинувальних актів [443]. 

У разі відмови суду у затвердженні угоди досудове розслідування або судове 

провадження продовжуються у загальному порядку. Однак, як свідчить судова 

практика, у суддів наявні різні погляди на обрання відповідного варіанта. Деякі 

судді вважають, що в такому випадку необхідно повертати прокурору кримінальне 

провадження для продовження досудового розслідування, з чим не завжди 

погоджуються прокурори, заявляючи, що фактично досудове розслідування у 

кримінальній справі завершене, і це в багатьох випадках відповідає дійсності. Інші 

ж судді, підтримуючи позицію прокурора, вважають, що суд вправі, з урахуванням 

конкретних обставин кримінального провадження та приймаючи рішення про 

відмову у затвердженні угоди укладеної під час досудового розслідування, за 

наявності відповідного клопотання прокурора та якщо з матеріалів кримінального 

провадження вбачається, що досудове розслідування фактично закінчене і 

необхідності у його продовженні немає, призначити судовий розгляд для 

проведення судового провадження в загальному порядку [405, c. 28]. Останній 

варіант підтверджується позицією Пленуму ВСС, згідно з якою в такому випадку 

суд має призначити судовий розгляд для проведення судового провадження в 

загальному порядку у випадку подання прокурором відповідного клопотання, 

пов'язаного з відсутністю необхідності продовження досудового розслідування 

внаслідок його фактичного закінчення (п. 18 Постанови Пленуму) [322]. Отже, 

судова практика виходить необхідності виявлення ініціативи з боку прокурорів, 

оформленої у виді відповідного клопотання. На наш погляд, при прийнятті у 

підготовчому засіданні рішення про відмову у затвердженні угоди суд має зʼясувати 

позицію прокурора щодо подальшого спрямування кримінального провадження, і за 

наявності його клопотання про призначення справи до судового розгляду – 

розглянути й вирішити це питання у загальному порядку. В свою чергу, прокурори 

мають активно заявляти такі клопотання у випадках відмови в затвердженні угод. 

Крім цих процесуальних наслідків, кожний такий випадок може 
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супроводжуватись прийняттям певних організаційних рішень з боку керівництва 

органів прокуратури. Так, у методичних рекомендаціях наголошується, що кожне 

судове рішення про відмову в затвердженні угоди про визнання винуватості, 

укладеної з порушенням вимог закону, та повернення кримінального провадження 

прокурору для продовження досудового розслідування має оцінюватися керівником 

органу прокуратури (прокурором вищого рівня) з позиції неефективного здійснення 

нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування (ч. 3 

ст. 37, п. 9 ч. 1 ст. 3 КПК України), що тягне за собою заміну прокурора у 

кримінальному провадженні [221, c. 59]. Крім того, прокурором вищого рівня може 

бути ініційовано притягнення процесуального керівника до дисциплінарної 

відповідальності. Однак вжиття цих організаційних заходів залежить від конкретної 

ситуації і не може бути автоматичним. 

При цьому необхідно звернути увагу, що на практиці мають місце незаконні 

та необґрунтовані рішення суду про відмову у затвердженні угоди про визнання 

винуватості, однак закон не передбачає можливості реагування на них. Так, 

виходячи з положень ст. 314 КПК України, прокурором можуть бути оскаржені 

виключно ухвали місцевих судів про повернення обвинувального акта, клопотання 

про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру у зв’язку 

з тим, що вони не відповідають вимогам ст. 291, 292 КПК України. Ухвали ж 

місцевих судів про відмову в затвердженні угоди та повернення кримінальних 

проваджень прокурорам для продовження досудового розслідування в порядку, 

передбаченому ст. 468-475 КК України, оскарженню не підлягають
6
.  

                                                 
6
 Приміром, ухвалою Ленінського районного суду м. Дніпропетровська відмовлено в затвердженні угоди про 

визнання винуватості у кримінальному провадженні за обвинуваченням Ф. у вчиненні злочину, передбаченого 

ч. 1 ст. 309 КК України, відповідно до умов якої Ф. визначено покарання за ч. 1 ст. 309 КК України у вигляді 2 

років позбавлення волі із звільненням на підставі ст. 75 КК України від відбування покарання на 2 роки, з 

покладенням обов’язків, передбачених ст. 76 КК України. Причинами відмови виступили підстави, передбачені 

п. 2 ч. 7 ст. 474 КПК України, а саме: наявність у Ф. судимості за особливо тяжкі злочини, а також дані про 

рецидив злочину, які, на думку суду, свідчать про те, що покарання, визначене угодою, не відповідає ступеню 

тяжкості та суспільній небезпеці вчиненого злочину й особі засудженого. Зазначена ухвала місцевого суду 

оскаржена прокурором в апеляційному порядку, проте ухвалою апеляційного суду Дніпропетровської області у 

відкритті апеляційного провадження було відмовлено. Іншим подібним прикладом є ситуація, коли ухвалою 

Луцького міськрайонного суду від 22.04.2013 відмовлено у затвердженні угоди про визнання винуватості між 

прокурором та Я., який обвинувачувався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, 

ч. 4 ст. 369 КК України. Своє рішення суд мотивував тим, що умови угоди про визнання винуватості суперечать 

інтересам суспільства, при цьому не врахувавши наявності ряду обставин, що пом’якшують покарання, а саме: 

щире каяття обвинуваченого та активне сприяння розкриттю злочину, вчинення вперше одного епізоду злочину 
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Проведений аналіз судової практики також засвідчив, що в більшості 

випадків відмова суду у затвердженні угоди пов’язана з наявними в угоді 

недоліками, які за своїм змістом не є суттєвими, зокрема це суперечності, 

неточності, що обумовлено переважно правовою необізнаністю сторін. З огляду на 

це, пропонується надання можливості сторонам уточнення укладеної угоди, 

внесення незначних змін до її змісту, які мають бути погоджені між сторонами, 

відображені в журналі судового засідання та судовому рішенні [405, c. 28]. Також 

науковці аргументують необхідність передбачити в КПК України можливість 

оскарження відмови суду в затвердженні угоди в апеляційному порядку [42, c. 130; 

197, c. 73; 237, c. 214]. 

Подібні ситуації ускладнюються також і тим, що відповідно до ч. 8 ст. 474 

КПК України, повторне звернення з угодою в одному кримінальному провадженні 

не допускається. Таким чином, навіть при поверненні угоди за формальних підстав 

відсутня можливість повторного звернення з угодою після виправлення технічних 

недоліків, що суперечить реалізації завдань кримінального провадження щодо 

швидкого розслідування та судового розгляду. Фактично, прокурор позбавлений 

будь-яких засобів впливу на рішення суду про відмову у затвердженні угоди, з яким 

він не згодний. На наш погляд, у цьому відношенні у чинному законодавстві наявна 

прогалина, яка потребує заповнення шляхом  надання сторонам угоди, з одного 

боку, можливості відкорегувати її зміст безпосередньо у суді, а з іншого – права 

оскаржувати рішення суду про відмову у її затвердженні. Крім того, уявляється 

доцільним надання прокурору можливості самостійного вирішення питання про 

необхідність повернення матеріалів для продовження досудового розслідування чи 

продовження судового розгляду, з огляду на наявність достатніх доказів для 

доказування винуватості особи, що передбачає обовʼязок суду задовольнити 

відповідне клопотання прокурора у разі відмови у затвердженні угоди. 

Проблемні моменти виникають і у зв’язку із оскарженням вироку суду, яким 

затверджена угода про визнання винуватості. Це зумовлено тим, що наслідком 

                                                                                                                                                             
особою молодого віку, позитивна характеристика обвинуваченого, а також той факт, що його дружина 

знаходиться у стані вагітності. Прокурором на вказану ухвалу внесена апеляційна скарга, у розгляді якої 

апеляційним судом Волинської області було відмовлено. 
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укладення та затвердження угоди про визнання винуватості для прокурора, 

підозрюваного чи обвинуваченого є обмеження їх права оскарження вироку згідно з 

положеннями статей 394 та 424 КПК України. Виходячи із ч. 4 ст. 394 КПК 

України, суттєво обмежені підстави для здійснення апеляційного реагування на 

вироки на підставі угод, зокрема, прокурором такі вироки можуть бути оскаржені 

виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене 

сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з ч. 4 ст. 

469 КПК України угода не може бути укладена. Таким чином, прокурор 

позбавлений права на подання апеляційної скарги з мотивів як неповноти судового 

розгляду та невідповідності висновків суду, викладених у судовому рішенні, 

фактичним обставинам кримінального провадження, що закономірно випливає із 

особливостей кримінального провадження на підставі угод, так і у зв’язку з 

істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, а також 

неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність. З 

одного боку, таке процесуальне обмеження є логічним з огляду на забезпечення 

гарантій домовленостей, досягнутих в угоді між прокурором та підозрюваним 

(обвинуваченим). Крім того, таким чином досягається можливість суттєво 

розвантажити апеляційну інстанцію, оскільки вирок, ухвалений на підставі угоди, 

має значно менше «шансів» стати предметом дослідження в апеляційному порядку, 

виходячи з того, що для його оскарження передбачено значно вужче коло підстав 

[280, c. 53]. З іншої сторони, така домовленість в частині призначення судом 

покарання не завжди відповідає вимогам матеріального закону, при цьому не лише 

публічний обвинувач, а й прокурор вищого рівня позбавлені права на відповідне 

реагування
7
. У подібній ситуації фактично єдиним заходом реагування з боку 

прокурора вищого рівня може стати ініціювання притягнення до відповідальності 

                                                 
7
 Так, вироком Васильківського районного суду Дніпропетровської області від 19.02.2013 затверджено угоду про 

визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим С., внаслідок чого останній засуджений за ч. 2 ст. 389 

КК України до 2 років обмеження волі із подальшим звільненням від відбування покарання в порядку ст. 75 КК 

України. Це покарання не відповідало вимогам ст. 71 КК України, оскільки, враховуючи, що С. не відбув 

покарання у виді 200 годин громадських робіт за вироком суду від 12.11.2012, остаточне покарання за злочин, 

передбачений ч. 2 ст. 389 КК України йому належало призначити із застосуванням ст. 71 КК України (за 

сукупністю вироків), а звільнення від відбування покарання в такому випадку не могло бути застосоване. 

Водночас, оскарження вироку стосовно С. стало неможливим через обмеження підстав оскарження таких 

судових рішень, встановлених ст. 394 КПК України. 
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судді та прокурора, направлення останньому листа-зауваження тощо, що жодним 

чином не позначається на самому незаконному вироці. 

Позбавлені прокурори також можливості виправити допущені ними при 

укладенні угоди про визнання винуватості помилки в частині правової кваліфікації 

дій винних осіб. Зокрема, 31.01.2013 затверджено обвинувальний акт у 

кримінальному провадженні стосовно Р. за ч. 1 ст. 309 КК України, дії якого були 

кваліфіковані як незаконне зберігання наркотичного засобу без мети збуту. 

Наявність кваліфікуючої ознаки злочину «незаконне придбання» слідчим та 

прокурором залишено поза увагою. Вирок суду від 11.02.2013, яким затверджено 

угоду про визнання винуватості, набрав законної сили, процесуальні підстави для 

його оскарження відсутні [297]. Парадоксальним у цих та інших випадках є те, що 

прокурори позбавлені можливості виправити власні помилки, допущені ними на 

етапі укладення угоди про визнання винуватості. Залишаючись без належного 

дослідження і перевірки з боку суду, вони лягають в основу обвинувального 

вироку, яким затверджується угода про визнання винуватості, який з огляду на це 

не може визнаватися правосудним, але і не може бути оскаржений. Подібна 

ситуація веде до фактичної бездіяльності прокурорів в частині реагування на 

незаконні вироки місцевих судів, увалені відносно угод
8
. 

 

                                                 
8
 Зокрема, прокурором прокуратури Василівського району Запорізької області 29.12.2012 укладено угоду про 

визнання винуватості з підозрюваною К., яка ухилилась від відбування громадських робіт, визначених вироком 

Василівського районного суду Запорізької області від 20.02.2012. При укладенні угоди К. визначено покарання у 

виді обмеження волі, яке не повинно до неї застосовуватись, оскільки вона має малолітнього сина, 2007 р. н., із 

частковим приєднанням не відбутої частини призначеного раніше покарання. Вироком Василівського районного 

суду Запорізької області від 06.02.2013 К. визнано винною за ч. 2 ст. 389 КК України та призначено покарання у 

виді 1 року обмеження волі. На підставі ст. 71 КК України частково приєднано не відбуту частину покарання. 

Відповідно до вимог ст. 79 КК України  К. звільнено від відбування призначеного покарання з іспитовим 

строком до досягнення її дитини семирічного віку. Фактично прийнятим судовим рішенням К. звільнено від 

покарання у виді громадських робіт, призначеного попереднім вироком суду за ч. 1 ст. 190 КК України, та за 

ухилення від його ж відбування [301]. Випадок неправомірного затвердження угоди мав місце і в практиці 

прокуратури Сумської області. Так, 28.01.2013 року між прокурором Роменської міжрайонної прокуратури та 

підозрюваним С. укладена угода про визнання винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень, 

передбачених ч. 2 ст. 309 КК України, якою узгоджено покарання більш м’яке, ніж передбачене санкцією статті, 

а саме 3000 грн. штрафу, що було призначене вироком суду від 18.02.2013, який затвердив угоду про визнання 

винуватості. Однак, за наслідками вивчення встановлено, що вирок відносно С. не відповідає вимогам ст. 475 

КПК України, оскільки в його мотивувальній частині не вказано час, місце придбання та вид придбаного 

наркотичного засобу, в той час як дії підсудного кваліфіковані як придбання наркотичних засобів. В той же час 

мотивувальна частина вироку містить вказівку про те, що С. виготовив наркотичний засіб, а кваліфікуюча ознака 

«виготовлення наркотичного засобу» відсутня [304]. Показово, що в цьому і в попередньому випадках, попри 

очевидну незаконність вироків, прокурорами навіть не робилися спроби їх оскарження. 
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Зустрічаються на практиці й випадки порушень судами вимог процесуального 

законодавства. Зокрема, періодично судами ігноруються положення ст. ст. 124, 374 

КПК України щодо стягнення з обвинуваченого на користь держави документально 

підтверджених витрат на залучення експерта. Так, у кримінальному провадженні за 

підозрою Д. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, однією з 

умов угоди про визнання винуватості передбачено обов’язок підозрюваного 

відшкодувати витрати на залучення експерта. Проте судом процесуальні витрати з 

обвинуваченого не стягнуті. Аналогічно у кримінальному провадженні за підозрою 

Ш. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, вироком суду 

затверджено угоду про визнання винуватості, визначено обумовлене угодою 

покарання, але процесуальні витрати віднесені на рахунок коштів Державного 

бюджету [442]. З іншого боку, включення в угоди зобов'язань відшкодувати державі 

витрати на залучення експертів для проведення експертизи розглядаються судовою 

практикою як такі, що прямо суперечать вимогам закону, оскільки відшкодування 

обвинуваченим даного виду процесуальних витрат забезпечено відповідним 

механізмом і не може бути предметом угоди [405, c. 19]. Тож включення цих 

обовʼязків в угоду слід вважати помилковим, проте одночасно прокурори 

позбавлені можливості реагувати на порушення судами вимог ст. 124 КПК України. 

Крім того, на практиці судом при ухваленні вироків на підставі угод у резолютивній 

частині не зазначається рішення про цивільний позов (в інтересах держави); 

рішення про інші майнові стягнення і підстави цих рішень; рішення щодо речових 

доказів і документів та інше, тобто зміст вироку не відповідає вимогам ст. 374 КПК 

України [323]. Однак прокурор, відповідно до положень ст. ст. 394, 475 КПК 

України, не має права оскаржити такий вирок в апеляційному порядку. 

З огляду на це, необхідним видається перегляд законодавчих положень щодо 

можливості оскарження вироку суду про затвердження угоди про визнання 

винуватості. Зокрема, уявляється можливим надання вищестоящому прокуророві 

права оскаржувати вирок на підставі угоди про визнання винуватості у зв’язку із 

істотними порушенням вимог кримінального процесуального закону, а також 

неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність. 
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На сьогодні ж єдиною дієвою підставою оскарження вироків на підставі угод 

про визнання винуватості є затвердження судом угоди у провадженні, в якому 

згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода не може бути укладена. В основному, це 

стосується укладення угод у кримінальних провадженнях, в яких беруть участь 

потерпілі
9
. Попри заборону укладення угод про визнання винуватості у 

кримінальних провадженнях, в яких беруть участь потерпілі, прокурори час-від-

часу допускають подібні грубі порушення, які до того ж залишаються поза увагою 

суду. Задля попередження подібних порушень видається необхідним посилити 

роз’яснювальну роботу із прокурорами з метою чіткого розуміння ними 

неможливості укладення угод у таких кримінальних провадженнях. Зазначені 

положення мають бути обов’язкового включені до пам’ятки прокурора щодо участі 

у кримінальних провадженнях на підставі угод. Засобом усунення вже допущених 

таких порушень є контроль з боку прокурорів вищого рівня і забезпечення ними 

реагування на них шляхом оскарження відповідних судових рішень. 

Актуальним залишається і оскарження прокурорами судових вироків на 

підставі угоди про визнання винуватості у випадках призначення судом покарання, 

менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди (п. 2 ч. 4 ст. 394 КПК України). 

Так, вироком Алчевського міського суду Луганської області від 18.02.2013 

затверджено угоду про визнання винуватості Г. у вчиненні кримінального 

правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 389 КК України, та йому призначено 

покарання у виді 1 року обмеження волі. На підставі ст. 75 КК України від 

відбування покарання його звільнено з іспитовим строком на 1 рік. Апеляційна 

скарга внесена у зв’язку з порушенням судом першої інстанції кримінального 

                                                 
9
 Так, ухвалою апеляційного суду Дніпропетровської області від 25.04.2013 за апеляцією прокурора було 

скасовано вирок Жовтневого районного суду області від 25.02.2013 щодо У. через істотне порушення вимог 

кримінального процесуального закону, а саме ч. 4 ст. 469 КПК України. Як вбачалося з матеріалів кримінального 

провадження У. обвинувачувався в ухилення від сплати аліментів на утримання дитини і його дії кваліфіковані за 

ч. 1 ст. 164 КК України, диспозиція якої передбачає, що шкода завдається неповнолітнім та непрацездатним 

дітям. За таких обставин прокурор не мав права укладати угоду з обвинуваченим про визнання вини, а суд 

помилково її затвердив [298]. За апеляційною скаргою заступника прокурора Донецької області, у зв’язку з 

істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону 26.04.2013 скасовано вирок Першотравневого 

районного суду від 05.02.2013, яким затверджено угоду про визнання винуватості між прокурором і 

обвинуваченим К., оскільки у порушення ч. 4 ст. 469 КК України суд затвердив угоду, укладену у кримінальному 

провадженні, в якому брала участь потерпіла В., якій внаслідок злочинних дій К. спричинено матеріальну шкоду 

[324]. Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 01.04.2013 задоволено апеляцію прокурора і скасовано вирок 

Голосіївського районного суду від 15.01.2013 стосовно С. за ч. 4 ст. 296 КК України, ухвалений на підставі угоди 

про визнання винуватості, оскільки у кримінальному провадженні шкоду завдано фізичній особі. 
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закону при призначенні покарання обвинуваченому [323]. У практиці прокуратури 

Хмельницької області при вивченні вироків встановлено, що вироком 

Теофіпольського районного суду затверджено угоду про визнання винуватості у 

кримінальному провадженні  стосовно М. за ч. 2 ст. 307 КК України. Суд не 

зазначив міру покарання за ч. 2 ст. 307 КК України, а лише визначив остаточне 

покарання за ст. 71 КК України. Вказаний вирок оскаржено прокурором та 

обвинуваченим у зв'язку із суворістю [305]. Хоча в останньому випадку внесення 

прокурором апеляційної скарги суперечило вимогам ч. 2 ч. 4 ст. 394 КПК України, 

яка передбачає можливість оскарження прокурорами судових вироків на підставі 

угоди про визнання винуватості є призначення судом покарання, менш суворого 

(курсив наш – Г. Т.), ніж узгоджене сторонами угоди. 

Загалом, як показує практика, кримінальні покарання за вироками на підставі 

угод застосовуються переважно у вигляді: основних, у т. ч. штрафу, громадських 

робіт, обмеження волі із звільненням від відбування покарання з випробуванням, 

позбавлення волі із звільненням від відбування покарання з випробуванням, та 

додаткових, у т. ч. позбавлення права обіймати певні посади або займатись певною 

діяльністю. Реальне позбавлення волі призначається скоріше як виняток, причому 

найчастіше його призначення супроводжується звільненням від відбування покарання 

на підставі ст. 75 КК України. Поширеним є застосування ст. 69
10

.  

В окремих випадках застосування цих норм є необґрунтованим, що веде до 

порушення вимог доцільності та обґрунтованості укладення угоди про визнання 

винуватості. Генеральна прокуратура України звертає увагу на те, що 

розповсюдженим є призначення за угодами покарання, нижчого від найнижчої 

межі, встановленої санкцією кримінального закону, непризначення додаткового 

                                                 
10

 Так, прокурором прокуратури Ширяївського району Одеської області укладено угоду про визнання винуватості 

в кримінальному провадженні за підозрою Ш. за ч. 2 ст. 307 КК України, за результатами розгляду якої, вироком 

суду від 04.03.2013 останньому із застосуванням ст. 69 КК України призначено покарання у вигляді 5 років 

позбавлення волі. На підставі ст. ст. 75, 76 КК України він звільнений від відбування покарання з випробуванням 

на строк 3 роки [303]. У практиці Дніпровської екологічної прокуратури мав місце випадок, коли в одному 

кримінальному провадженні досягнуто домовленості про застосування ст. 69 КК України щодо чотирьох осіб. 

Вироком Канівського міськрайонного суду Черкаської області від 28.03.2013 затверджено угоду про визнання 

винуватості у кримінальному провадженні за обвинуваченням Н., О., П. та Ч. у вчиненні злочину, передбаченого 

ч. 1 ст. 249 КК України. Рішення про призначення покарання меншого, ніж передбачено санкцією статті, 

мотивовано наявністю декількох обставин, що пом’якшують покарання, а саме: щире каяття, активне сприяння 

розкриттю злочину, повне добровільне відшкодування шкоди, завданої злочином [440]. 
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покарання або звільнення від відбування покарання з випробуванням без 

обґрунтування мотивів прийнятого рішення. Іноді ці інститути застосовуються 

усупереч вимогам закону
11

. Отже, як при укладенні угод про визнання винуватості, 

так і під час участі в розгляді їх судом прокурори повинні обґрунтовано і зважено 

підходити до застосування норм матеріального права, які суттєво пом’якшують або 

фактично виключають реальну кримінальну відповідальності особи, винної у 

вчиненні кримінального правопорушення.  

 

3.3. Контроль прокурора за реалізацією угоди про визнання винуватості 

 

Виокремлення нами питань, присвячених контролю прокурора за виконанням 

угоди про визнання винуватості, зумовлюється логічним припущенням, що факт 

укладення у кримінальному провадженні угоди про визнання винуватості і 

затвердження її обвинувальним вироком суду не означає припинення участі 

прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод. Важливим обов’язком 

прокурора залишається контроль за повним і своєчасним виконанням умов угоди, 

які полягають у співпраці у викритті кримінального правопорушення 

(правопорушень), вчиненого ним або іншою особою. Звернемо увагу, що оскільки 

дана умова угод визнається законодавцем факультативною, про що йшла мова у 

підрозділі 2.1, то і розглядувана діяльність прокурора має факультативний характер, 

тобто її здійснення безпосередньо залежить від закріплення у тексті угоди 

відповідної умови. 

Контроль за виконанням умов угоди про визнання винуватості виступає як 

заключний етап діяльності прокурора у кримінальному провадженні на підставі 

угод. Разом з тим, проблеми у його практичній реалізації зумовлює відсутність 

законодавчої регламентації. Тому питання про те, хто в цьому випадку є суб’єктом 

контролю і в межах якої діяльності він це здійснює, однозначно не вирішується. 

                                                 
11

 Наприклад, прокурором у кримінальному провадженні з підозрюваним за ч. 2 ст. 309 КК України (за ознакою 

повторності) Б. укладено угоду про визнання винуватості, яка затверджена судом. Відповідно до угоди, 

узгоджено призначення покарання з застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу. Проте мотиви прийнятого 

такого рішення ні в угоді, ні у вироці суду не наведені. Як наслідок, після вироку суду вказана особа вчинила 

новий злочин [442] 
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Логічно припустити, що контроль за виконанням умов угоди повинен 

здійснювати той самий прокурор-процесуальний керівник досудового 

розслідування, який підписав угоду про визнання винуватості, виступивши її 

стороною. Проте цей висновок суперечить положенням ч. 2 ст. 37 КПК України, 

згідно з якими прокурор здійснює повноваження прокурора у кримінальному 

провадженні з його початку до завершення. Оскільки завершенням кримінального 

провадження можна вважати момент набрання вироком суду законної сили, то з 

цього моменту конкретна посадова особа прокуратури перестає бути суб’єктом 

відповідних кримінальних процесуальних правовідносин, в т. ч. і стосовно угоди 

про визнання винуватості. Власне, і самі ці правовідносини припиняються, що 

ставить питання про функціональну спрямованість контролю прокурора за 

виконанням угоди про визнання винуватості.  

Так, діяльність прокурора при виконанні умов угоди не можна розглядати ні в 

межах функції організації і процесуального керівництва досудовим 

розсліджуванням, оскільки останнє було закінчене направленням до суду 

обвинувального акта разом з угодою про визнання винуватості, ані в межах функції 

підтримання публічного обвинувачення, оскільки вона була завершена з набранням 

обвинувальним вироком суду законної сили. З цієї точки зору помилковою виглядає 

позиція Р. В. Новака, який стверджує, що прокурор, здійснюючи нагляд за 

виконанням умов угоди та діючи відповідно до ст. 36, 56, 93, 476 КПК України, 

може збирати необхідні відомості та документи, що свідчитимуть про факт 

невиконання угоди про визнання винуватості [248, c. 214]. Автор не враховує, що 

після набуття вироком суду законної сили та завершення кримінального 

провадження прокурор втрачає згадані повноваження.  

Отже, серед системи функцій прокуратури ця діяльність може бути визначена в 

межах функції прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні 

судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших 

заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи 

громадян. Разом з тим, в результаті Конституційної реформи щодо правосуддя від 

2016 р. вказана функція прокуратури віднесена до перехідних (тимчасових) і буде 
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остаточно скасована із набранням чинності законом про створення подвійної 

системи регулярних пенітенціарних інспекцій (п. 9 Перехідних положень 

Конституції України). Таким чином, і можливість здійснення прокурорами 

відповідного контролю за реалізацією умов угод в межах цієї функції має 

тимчасовий характер. 

Крім того, аналізуючи предмет і спрямованість даної функції, можна дійти 

висновок про дещо іншу правову природу розглядуваної діяльності прокурора. Так, 

М. Рачинський зазначав, що прокурорський нагляд за законністю виконання 

кримінальних покарань має за завдання забезпечити виконання заходів покарання, 

визначених кримінальним, кримінально-виконавчим і кримінально-процесуальним 

законодавством [339, c. 276-277]. М. Копетюк переконаний, що ця функція 

покликана забезпечити захист громадянських прав засуджених, їх правовий статус і 

одночасно виконати роль засобу превалювання каральної функції держави, 

застосування державного примусу, захисту суспільства і громадян [144, c. 75]. На 

думку П. Каркача, завдання прокурорського нагляду полягають не лише у 

забезпеченні додержання кримінально-виконавчого законодавства, а й забезпеченні 

виконання засудженими своїх обов’язків та дотримання їх прав, регламентованих 

законом [113, c. 246]. Жодний з цих авторів не згадує про необхідність досягнення 

інших, ніж цілі покарання чи захист прав засуджених, завдань при здійсненні 

прокурорського нагляду за законністю судових рішень у кримінальних справах. 

Не згадує про них і галузевий наказ Генерального прокурора № 161 від 

20.04.2016 «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів при 

виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших 

заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи 

громадян» [317]. Серед передбачених п. 2 даного наказу пріоритетних напрямів 

цього нагляду немає жодного, в межах якого можна було б розглядати контроль за 

виконанням угод. З цього можна дійти висновку, що виконання умов угоди про 

визнання винуватості має зовсім іншу предметну спрямованість, ніж сфера 

прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних провадженнях. Отже, функціональна спрямованість даної діяльності 
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прокурора має бути уточнена законодавчо та на рівні відомчих актів Генерального 

прокурора. Побічно вона може розглядатися в межах «вирішення відповідно до 

закону інших питань під час кримінального провадження» як складової функції 

прокуратури, передбаченої п. 2 ст. 131-1 Конституції України, однак такий варіант 

потребує належного законодавчого врегулювання у КПК України. 

Однозначно не вирішеним є і питання, з якого моменту починається здійснення 

прокурором контролю за виконанням умов угоди про визнання винуватості. За 

загальним правилом, права і обов’язки у сторін угоди виникають з моменту, коли 

вона укладена. Проте необхідність затвердження умов угоди вироком суду 

зумовлює той факт, що і зобов’язання сторін виникають саме з моменту набрання 

відповідним обвинувальним вироком суду, яким затверджено угоду, законної сили. 

В той же час, вивчення матеріалів практики показує, що розгляд судами угод не є 

оперативним
12

. Разом з тим, у більшості випадків сторона обвинувачення 

зацікавлена у тому, щоб обвинувачений розпочав сприяння у викритті інших 

кримінальних правопорушень та осіб, що їх вчинили, якомога раніше. Це зумовлено 

різними обставинами, зокрема коли зі спливом часу: підготовлюване кримінальне 

правопорушення може бути закінчено; злочин може бути приховано; сліди 

кримінального правопорушення, докази та інші матеріали – втрачені; особа, що 

вчинила злочин, буде переховуватися тощо. В таких умовах час, витрачений на 

проходження процедури затвердження угоди, може завдати непоправної шкоди 

інтересам досудового розслідування. Тому вважаємо, що прокурори мають право 

ставити перед підозрюваними, обвинуваченими, з якими укладено угоду, питання 

про негайне виконання її умов в частині передбаченої співпраці. Очевидно при 

цьому, що вони не можуть категорично вимагати виконання іншою стороною цих 

обов’язків, проте відмова або ухилення підозрюваного, обвинуваченого від такої 

                                                 
12

 Приміром, 03.04.2013 заступником прокурора Теребовлянського району Тернопільської області укладено угоду 

про визнання винуватості з неповнолітнім Х., який вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 

КК України. Вищезазначену угоду про визнання винуватості, укладену з неповнолітнім 03.04.2013 року, 

скеровано до районного суду 04.04.2013 р., проте станом на 01.05.2013 року угоду судом не розглянуто [109]. 

Зволікання з направленням угод до суду допускають і прокурори. Приміром, обвинувальний акт щодо А., який 

був затверджений прокурором, та угода про визнання винуватості між сторонами, що була укладена 29.12.2012, 

надійшли до Комунарського районного суду м. Запоріжжя 30.01.2013. Суддею 04.02.2013 призначено підготовче 

судове засідання на 12.02.2013, під час якого вироком суду угоду затверджено [405, c. 21]. 
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співпраці може бути врахована прокурором при визначенні подальшої судової 

перспективи угоди про визнання винуватості.  

У сфері, що розглядається, наявні й інші проблеми. Так, науковці вказують, що 

прокурорський нагляд за виконанням засудженим умов угоди про визнання 

винуватості полягає у спостереженні за його поведінкою, аналізі та співвідношенні  

його дій з очікуваними результатами [248, c. 152]. З іншого боку, вони обґрунтовано 

звертають увагу на те, що у прокурорів відсутні механізми контролю за виконанням 

засудженим умов відповідних угод, на підставі яких ухвалено вирок [195, c. 230]. З 

метою створення організаційних передумов для здійснення такого контролю 

Ю. М. Дьомін пропонує забезпечити облік вироків на підставі угод у провадженнях, 

у яких прокурор здійснював процесуальне керівництво, та постійного моніторингу 

виконання засудженими взятих на себе зобов’язань. Ведення обліку відповідних 

вироків (наприклад, шляхом складання їх списків) може здійснюватися окремим 

працівником прокуратури, за яким у наказі про розподіл обов’язків або в окремому 

розпорядженні закріплено такий обов’язок. Крім того, на думку вченого, доцільно 

встановити взаємозв’язок зі слідчим, який здійснював досудове розслідування в 

даному провадженні, з метою отримання відомостей про хід виконання 

домовленостей за угодою [81, c. 17]. На наш погляд, ці пропозиції є слушними, і 

потребують впровадження у практичну діяльність органів прокуратури.  

Відповідно до ч. 1 ст. 476 КПК України, у разі невиконання угоди про визнання 

винуватості прокурор має право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з 

клопотанням про скасування вироку. Закон встановлює, що клопотання про 

скасування вироку, яким затверджена угода, може бути подано протягом 

встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної 

відповідальності за вчинення відповідного кримінального правопорушення. Отже, 

питання щодо невиконання умов угоди в частині строків її виконання вирішується 

прокурором на власний розсуд. Щодо цього зауважується, що коли прокурору стало 

відомо про невиконання засудженим умов угоди, він зобов’язаний (а не лише має 

право) звернутись до суду з клопотанням про скасування вироку, оскільки прокурор 
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представляє інтереси держави, у які входить притягнення до відповідальності за 

злочини, покарання та перевиховання осіб, які їх вчинили [195, c. 230]. 

Прокурор, здійснюючи контроль за виконанням умов угоди, повинен 

відмежовувати невиконання угоди (ч. 1 ст. 476 КПК), яке тягне за собою скасування 

вироку, постановленого на підставі угоди, від умисного невиконання угоди (ч. 5 ст. 

476 КПК), яке, окрім скасування вироку, є підставою для притягнення особи до 

кримінальної відповідальності за ст. 389-1 КК, необхідність якого вимагає судова 

практика. Так, згідно із п. 23 Постанови Пленуму, невиконання угоди, передбачене 

ч. 1 ст. 476 КПК, має місце, коли особа, засуджена на її підставі, не ухиляється від її 

виконання, а не має (чи втрачає) реальну (фактичну, об'єктивну) можливість 

виконати взяті на себе зобов'язання. Тобто засуджений або помилково вважав, що 

має реальну можливість виконати покладені на нього угодою зобов'язання 

(наприклад, що його родичі матеріально допоможуть відшкодувати спричинені 

збитки), або вже після укладення такої угоди втратив можливість її виконати 

(наприклад, унаслідок стихійного лиха були знищені наявні кошти, за рахунок яких 

він мала намір усунути спричинену шкоду). Натомість під умисним невиконанням 

угоди (ч. 5 ст. 476 КПК) слід розуміти випадки, коли особа, засуджена на її підставі, 

хоча і має реальну можливість виконати її умови (взяті на себе зобов'язання), але 

цілком свідомо (бажаючи цього, діючи з прямим умислом) здійснює певні зусилля, 

спрямовані на ухилення від виконання цих зобов'язань (наприклад, приховує кошти, 

які повинна була перерахувати на користь потерпілого тощо) [322].  

Разом з тим, на практиці довести факт невиконання засудженим умов угоди 

уявляється досить проблематичним. З цим, зокрема, пов'язана та обставина, що 

факти звернення прокурорів з клопотаннями про скасування вироків на підставі 

угод про визнання винуватості залишаються поодинокими. Так, впродовж 2013 р. із 

загальної кількості 12 285 вироків, якими затверджено угоди про визнання 

винуватості, прокурори всього 8 разів ставили питання про їх скасування, тобто у 

відносних показниках це мало місце лише у 0,065 %; у 2014 р. ці показники 

становили 11 151 та 29, або у 0,26 %; у 2015 р. – 8 455 та 36, або у 0,42 %; у 2016 р. 

– 6 566 та 14 або у 0,21 % [99-102]. І хоча розглядувані показники мають тенденцію 
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до зростання, загалом очевидно, що вони свідчать не стільки про ефективність 

реалізації угод про визнання винуватості, скільки про проблеми, що виникають у 

зв’язку із доведенням фактів їх невиконання.  

У зв’язку із цим, слушною є думка Ю. М. Дьоміна, який наголошує, що 

клопотання про скасування вироку на підставі угоди про визнання винуватості, 

укладеної лише за однієї умови – визнання винуватості, не може бути подано 

прокурором, оскільки необхідність виконання засудженим будь-яких дій після 

ухвалення вироку в такому випадку відсутня. Це, в свою чергу, є додатковим 

аргументом на користь укладення прокурором таких угод із визначенням обов’язків 

підозрюваного або обвинуваченого щодо співпраці у викритті кримінального 

правопорушення, вчиненого іншою особою [81, c. 15]. Проте і за умови закріплення 

таких обов’язків можливі спірні ситуації, коли прокурор наполягає на скасуванні 

вироку, а засуджений вважає, що не встиг чи не зміг виконати умови угоди з 

об’єктивних причин. Для їх уникнення вважаємо за доцільне чітко визначати у 

тексті угоди строк для виконання обов’язків щодо співпраці. Так само запорукою 

уникнення конфліктних ситуацій є конкретизація у тексті угоди умов співпраці.  

В даному контексті необхідно звернути увагу також на те, що досить 

поширеними є факти повторного скоєння злочину особами, засудженими на 

підставі угоди про визнання винуватості
13

. Формально вчинення особою, з якою 

укладено угоду про визнання винуватості, в подальшому кримінальних 

правопорушень ніяк не пов’язане із фактом укладення угоди. Проте з практичної 

точки зору очевидно, що подібні прояви у більшості випадків стають можливими 

                                                 
13

 Так, С. після укладення угоди про винуватість за ч. 1 ст. 311 КК України повторно скоєно кримінальне 

правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 311 КК України, та згідно з вироком Центрального районного суду м. 

Сімферополя від 29.03.2013 року ухвалено обвинувальний вирок та засуджено до 3 років позбавлення волі із 

звільненням від призначеного покарання, на підставі ст. 75 КК України, з іспитовим строком на 2 роки [295]. У 

практиці прокуратури Донецької області після затвердження судом 14.02.2013 угоди між процесуальним 

керівником прокуратури Червоногвардійського району м. Макіївки та підозрюваним у вчиненні злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України З. і сплати останнім штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподаткованих 

мінімумів доходів громадян, З. на шлях виправлення не став та вже 17.03.2013 вчинив злочин, передбачений ч. 2 

ст. 309 КК України [324]. В іншому випадку 13.03.2013 вироком Лутугинського районного суду затверджено 

угоду між прокурором та Е. укладено угоду про визнання винуватості у вчиненні кримінального 

правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, та призначено покарання у вигляді 2 років позбавлення 

волі, на підставі ст. 75 КК України від відбування покарання звільнено з іспитовим строком 1 рік. Вже 23.04.2013 

Е. затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, та 24.04.2013 останньому повідомлено про підозру у вчиненні 

зазначеного кримінального правопорушення [323] 
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внаслідок зменшення обсягу кримінальної відповідальності внаслідок укладення 

даної угоди. З огляду на це, вважаємо за доцільне законодавчо передбачити як одну 

із можливих умов угоди про визнання винуватості зобов’язання підозрюваного, 

обвинуваченого не вчиняти кримінальних правопорушень, а також інші обов’язки, 

що мають профілактичний характер, наприклад: утриматися від спілкування з 

певними особами з числа антисоціального оточення; пройти курс лікування від 

наркотичної або алкогольної залежності; влаштуватися на роботу або навчання 

тощо. У випадках наступного вчинення засудженим кримінальних правопорушень, 

або невиконання якогось із цих зобов’язань, це може бути підставою для 

ініціювання прокурором розірвання угоди про визнання винуватості, а також 

притягнення особи до кримінальної відповідальності за умисне невиконання угоди. 

Форма і зміст клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода про 

визнання винуватості, законом не встановлена. Загалом, можна дійти висновку, що 

таке клопотання відповідає характерним ознакам кримінальних процесуальних 

актів як індивідуальних актів, що складаються з кримінального провадження 

компетентними органами і особами та породжують виникнення, зміну чи 

припинення відповідних правовідносин, вміщаючи у собі певне вирішення 

правових питань [225, c. 8-9]. Внесення даного клопотання на розгляд суду створює 

обов’язок останнього розглянути таке клопотання і прийняти за результатами цього 

рішення, тобто за ступенем обов’язковості (імперативності) його можна віднести до 

актів прокуратури, обов'язкових для розгляду у встановлені законом строки з 

можливістю відхилення вимог прокурора по суті [284, c. 17]. 

Як і для інших подібних актів, клопотанню прокурора про скасування вироку 

на підставі угоди притаманна наявність трьох частин: вступної, описово-

мотивувальної та резолютивної. У вступній частині міститься назва акта-документа 

та підстави його видання. У описово-мотивувальній частині наводиться 

обґрунтування необхідності скасування вироку на підставі угоди. При цьому, на 

наш погляд, дана частина клопотання повинна містити: 1) короткий виклад 

мотивувальної та резолютивної частин вироку на підставі угоди відповідно до 

частин 2, 3 ст. 475 КПК України; 2) виклад зобов’язань, взятих на себе засудженим 
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в результаті укладення угоди; 3) виклад обставин, на підставі яких прокурор дійшов 

висновку про невиконання засудженим покладених на нього обов’язків; 4) 

обґрунтування неможливості їх виконання в майбутньому; 5) обґрунтування 

необхідності скасування вироку суду на підставі угоди. У резолютивній частині 

клопотання прокурор повинен конкретно висловити власну позицію щодо 

скасування вироку на підставі угоди, а також пропозицію щодо призначення 

судового розгляду в загальному порядку або направлення матеріалів провадження 

для завершення досудового розслідування в загальному порядку. Закон не 

передбачає долучення до клопотання певних супровідних матеріалів, якими 

прокурор посвідчує обґрунтування своїх вимог, проте вважаємо, що це є можливим 

(у виді протоколів допитів, рапортів співробітників органів досудового 

розслідування та інших документів тощо). 

Відповідно до ч. 2 ст. 476 КПК України, клопотання про скасування вироку, 

яким затверджена угода, розглядається в судовому засіданні за участю сторін угоди 

з повідомленням інших учасників судового провадження. Отже, прокурор є 

обов’язковим суб’єктом розгляду відповідного клопотання. При цьому, хоча закон 

цього і не передбачає, він повинен забезпечити присутність у судовому засіданні 

засудженого, який не виконав умови угоди. Прокурор повинен враховувати, що з 

огляду на те, що у переважній більшості випадків, як наголошувалося вище, 

покарання на підставі угоди не передбачає позбавлення волі, це завдання може 

виявитися проблемним, і передбачає надання відповідних доручень слідчим та 

співробітникам оперативних підрозділів. Разом з тим, відсутність інших учасників 

судового провадження не є перешкодою для судового розгляду. 

Виходячи із положень ч. 3 ст. 476 КПК України, у судовому засіданні на 

прокурора покладається обов’язок доказування, що засуджений не виконав умови 

угоди. Отже, закон передбачає своєрідну презумпцію належного виконання 

засудженим умов угоди. Обґрунтовуючи свої вимоги, прокурор може посилатися на 

матеріали досудового розслідування, залучати свідків тощо. Проте у більшості 

випадків розгляд подібних питань має «безспірний» характер, коли засуджений 

просто ухиляється від співробітництва з органами досудового розслідування, не 
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з’являється за викликами, не надає пояснень тощо. Посвідченням цього власне і 

обмежується доведення прокурором невиконання умов угоди з боку засудженого. 

Разом з тим, у конфліктних ситуаціях, коли певні прояви співпраці з боку 

засудженого мали місце, проте вони не становили будь-якої користі для потреб 

досудового розслідування, або користь від них виявилася істотно нижчою, ніж та, 

на яку розраховувала інша сторона угоди про визнання винуватості при її 

укладенні, доведення невиконання засудженим умов угоди може становити 

складність. Виходячи із означеної вище презумпції належного виконання умов 

угоди, недоведеність невиконання умов угоди, а також будь-які сумніви у цьому 

повинні тлумачитися на користь засудженого. В цих випадках запорукою 

забезпечення завдань кримінального провадження та кримінального покарання на 

підставі угод вважаємо гранично чітке, конкретне і повне викладення у тексті угоди 

зобов’язань засудженого, що цілком залежить від позиції прокурора на етапі їх 

укладення (див. підрозділ 2.1). 

Наслідком доведення прокурором своєї процесуальної позиції є скасування 

вироку, яким затверджена угода про визнання винуватості, відповідною ухвалою 

суду. За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на вирок суду на підставі 

угоди суд апеляційної інстанції, окрім повноважень, передбачених пунктами 1–5 ч. 

1 ст. 407 КПК України, також має право скасувати вирок і направити кримінальне 

провадження: до суду першої інстанції для проведення судового провадження у 

загальному порядку, якщо угода була укладена під час судового провадження; до 

органу досудового розслідування для здійснення досудового розслідування в 

загальному порядку, якщо угода була укладена під час досудового розслідування 

[307]. Разом з тим, вважаємо, що конкретний варіант даного рішення повинен 

залежати від процесуальної позиції прокурора. Так, навіть у випадку, коли угода 

була укладена на стадії досудового розслідування, проте прокурор вважає забрані 

докази винуватості особи достатніми, він повинен мати можливість клопотати про 

призначення судового розгляду, щоб не допускати затягування кримінального 

провадження. Можливий і протилежний варіант, коли з огляду на сплив часу і 
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втрату доказової бази прокурор вважає за доцільне поновити досудове 

розслідування, хоча угода була укладена під час судового розгляду. 

В будь-якому випадку, поновлення кримінального провадження і його 

проведення у загальному порядку в результаті скасування вироку на підставі угоди 

не є запорукою повноцінного виконання завдань кримінального провадження. Воно 

тягне за собою цілий ряд проблем процесуального і матеріального характеру. 

Окреслюючи деякі з них, необхідно вказати на складності, пов’язані із 

збереженням, використанням і доповненням попередньої доказової бази, зокрема, 

можливістю втрати доказів за час, що минув після укладення угоди. Проблемним є і 

визначення процесуального становища засудженого, щодо якого вирок на підставі 

угоди скасовано. Це означає, що він в силу презумпції невинуватості має 

визнаватися невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення. Одночасно, 

скасування вироку на підставі угоди не означає реабілітації особи, а лише 

повернення її до статусу підозрюваного або обвинуваченого. Нез’ясованим 

залишається питання, чи поширюються на ці ситуації положення ч. 6 ст. 469 КПК 

України, згідно з якими «у разі недосягнення згоди щодо укладення угоди факт її 

ініціювання і твердження, що були зроблені з метою її досягнення, не можуть 

розглядатися як відмова від обвинувачення або як визнання своєї винуватості». 

Також проблемним є врахування фактично відбутого засудженим на підставі угоди 

покарання з тим, яке буде призначено йому за наслідками здійснення 

кримінального провадження у загальному порядку тощо. Вважаємо, що вирішення 

всіх цих питань має отримати законодавче закріплення, а на початковому етапі – 

принаймні знайти відображення у рекомендаційних актах судової практики та 

методичних рекомендаціях органів прокуратури України. З практичної точки зору 

можливість часткового уникнення цих проблем вбачається у якомога більш 

ранньому реагуванні прокурорів на факти невиконання засудженими умов угоди. 

Як зазначалося вище, формою реагування прокурора на невиконання 

засудженим умов угоди є ініціювання притягнення його до кримінальної 

відповідальності на підставі ст. 389-1 КК України. Закон не пов’язує можливість 

притягнення особи до юридичної відповідальності за умисне невиконання умов 
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угоди зі скасуванням вироку на підставі угоди, тож прокурор може ініціювати 

розгляд цих питань одночасно. С. В. Ященко критикує практику обов’язкової 

наявності поряд з обвинувальним актом щодо обвинувачення у вчиненні злочину, 

передбаченого ст. 389-1 КК України, ще додатково й ухвали суду про скасування 

вироку, яким затверджена відповідна угода, у випадку встановлення факту 

умисного невиконання засудженим умов раніше укладеної угоди [460, c. 14]. Проте 

більш правильним вважаємо варіант, коли для використання прокурором 

повноважень у цій сфері необхідне набрання законної сили ухвалою суду про 

скасування вироку на підставі угоди, якою буде встановлено саме факт умисного 

невиконання угоди (ч. 5 ст. 476 КПК України). В свою чергу, постановлення 

останньої виступає преюдиціальним фактом для встановлення ознак складу злочину 

за ст. 389-1 КК України. Оскільки закон передбачає відповідальність саме за умисне 

невиконання умов угоди, то при розгляді судом питання про скасування вироку на 

підставі угоди прокурору доцільно звернути на цю обставину особливу увагу, щоб 

отримати висновок суду з цього питання. У разі, якщо суд констатує відсутність 

умислу щодо невиконання угоди, питання про початок досудового розслідування на 

підставі ст. 389-1 КК України може і не розглядатися. Проте встановлення судом 

такого умислу автоматично тягне за собою ініціювання прокурором досудового 

розслідування відповідного кримінального правопорушення. 

 

2.4. Особливості участі прокурора у кримінальному провадженні на 

підставі угоди про примирення 

 

Участь прокурора у кримінальному провадженні на підставі угоди про 

примирення має ряд особливостей, порівняно із угодою про визнання винуватості. 

Насамперед, це зумовлено правовою природою вказаного різновиду угод, про що 

йшла мова у підрозділі 1.1. Відповідно до чинного законодавства, прокурор не лише 

не визнається стороною угоди про примирення, а й виключений з процесу її 

ініціювання, укладення та реалізації. В підсумку, все це ставить питання про 

фактичну можливість розгляду прокурорської діяльності у зв’язку із угодою про 
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примирення, а відтак – коректність дослідження проблем участі прокурора у 

кримінальному провадженні на підставі такої угоди. На наш погляд, таке 

дослідження не тільки можливе, а й необхідне, що спробуємо обґрунтувати далі. 

Питання щодо ролі прокурора у кримінальному провадженні на підставі угоди 

про примирення є дискусійним у науковій юридичній літературі. Дослідники 

різняться і в оцінках закріпленої чинним законодавством моделі застосування угоди 

про примирення. Одні вчені вважають її цілком обґрунтованою. Приміром, на 

думку Я. В. Лизака, функція примирення сторін у кримінальному провадженні не 

властива прокурору, інтереси якого є діаметрально протилежними інтересам 

підозрюваного, «домовлятись про примирення», «сприяти примиренню» чи 

«спонукати до примирення» підозрюваного з потерпілим він не може. Тож єдине, 

чим може допомогти прокурор – не чинити перешкод в укладенні угоди про 

примирення, а надати допомогу в досягненні домовленостей щодо примирення 

можуть представники медіаційних центрів [195, c. 227]. Як зауважує В. Фаринник, 

обмеження на участь у процесі примирення для прокурора, слідчого і суду є цілком 

обґрунтованим, тому що саме ці учасники кримінального провадження в першу 

чергу зацікавлені у реалізації завдань кримінального процесу шляхом всебічного, 

повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, тоді 

як провадження на підставі угоди про примирення допускає можливість прийняття 

судового рішення, порушуючи вимоги всебічності і повноти [410, c. 4]. 

Інші критикують подібний підхід законодавця. Так, як стверджує Д. Лупеко, 

прокурор фактично виключений з процедури ініціювання та укладення угоди про 

примирення до моменту досягнення відповідної угоди, проте такий підхід не є 

виправданим, оскільки саме у прокурора як у досудових, так і у судових стадіях 

процесу є всі необхідні повноваження, організаційні та процесуальні можливості, 

щоб сприяти проведенню примирних процедур [205, c. 22].   

Слід звернути увагу, що правозастосовна практика ще до прийняття нового 

КПК України визнала як важливе соціальне призначення реалізації ідей 

примирення і відновного правосуддя у національному кримінальному процесі, так і 

ту провідну роль, яку відіграє у їх практичному втіленні прокуратура. Про це 
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свідчить Лист Генерального прокурора «Щодо використання процедур примирення 

у кримінальному провадженні та розширення альтернативи кримінальному 

переслідуванню» від 01.08.2008, у якому він орієнтує підпорядкованих працівників 

на застосування у практичній діяльності положень чинного законодавства з питань 

примирення та використання наслідків примирних процедур у кримінальному 

провадженні [444]. Науковці теж наголошували на необхідності усвідомлення 

суспільної значимості цієї процедури прокурорами, які здійснюють нагляд за 

додержанням законів під час досудового провадження [360, c. 36], розглядаючи 

прокурорський нагляд за процесуальною діяльністю органів дізнання і досудового 

слідства однією із процесуальних гарантій належного застосування примирення 

потерпілого з обвинуваченим [41, c. 79]. Таким чином, прокурори можуть і 

зобов’язані в межах покладених на них повноважень брати участь у кримінальному 

провадженні на підставі угоди про примирення, створюючи відповідні умови для 

досягнення домовленостей між сторонами та іншим чином сприяючи укладенню 

такої угоди. Таким чином, вони забезпечують не лише приватні інтереси сторін 

такої угоди, а й захист публічних інтересів, які полягають у компромісному 

врегулюванні кримінально-правового конфлікту. 

В даному контексті необхідно також проаналізувати міжнародні стандарти та 

іноземний досвід участі прокурорів у реалізації механізмів примирення у 

кримінальному провадженні. Так, проаналізовані нами у підрозділі 1.1 міжнародні 

акти не містять будь-яких заборон чи обмежень для залучення прокурорів у 

процедури медіації та примирення, натомість визнають і підтримують виключну 

роль прокурорів у застосуванні альтернатив кримінальному переслідуванню, до 

числа яких, як було з’ясовано нами раніше, належить й інститут примирення. 

Більше того, у Пояснювальній записці до Рекомендації № R (99) 19 

роз’яснюється, що неформальне посередництво здійснюється працівниками органів 

кримінальної юстиції в процесі їх повсякденної роботи. Це може бути в тому числі і 

прокурор, який запрошує сторони взяти участь у неформальному врегулюванні 

конфлікту з метою припинити судове переслідування, якщо буде досягнуто 

прийнятну угоду. Подібний спосіб неформального втручання є спільним для всіх 
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правових систем, хоча умови, при яких це допустимо, можуть залежати від 

нормативних актів тієї чи іншої держави. В той же час зазначається, що хоча ці дії і 

звичні, проте вони здійснюються безсистемно і безконтрольно, а отже, не 

виключені необ’єктивність і зловживання. Багато залежить від вмінь, нахилів і 

здібностей спеціалістів. В підсумку, європейські експерти визнають, що цей спосіб 

може оптимізувати роботу системи офіційної юстиції, проте його не слід плутати з 

тими організаційними моделями медіації, про які йде мова у даній Рекомендації 

[288]. Таким чином, застосування процедур медіації у розумінні європейської 

спільноти не виключає, а лише доповнює зусилля представників офіційної системи 

кримінальної юстиції у напрямі досягнення компромісу у сфері кримінального 

провадження. 

Так, у Великобританії широко використовуються процедури медіації двох 

видів: поліцейська і судова медіація на різних стадіях кримінального судочинства 

[230, c. 53], при цьому допускається її проведення навіть після винесення вироку як 

спосіб профілактики та запобігання повторного вчинення злочинів [223, c. 69]. За 

даними дослідників, 76 % жертв та 92 % правопорушників в Англії були задоволені 

медіацією. В Шотландії прокурори можуть займатися справою лише тоді, коли 

медіація вже закінчена [96]. Загальноєвропейський показник ефективності медіації 

становить 40-80 %, а, наприклад, в Німеччині мировою угодою завершується 90 % 

медіацій [129, c. 130]. При цьому у континентальній Європі структури кримінальної 

юстиції активно залучаються до розробки схем медіації. Приміром, в Австрії, 

Німеччині і у Франції програми медіації у кримінальних справах передбачені 

законодавством, згідно з яким прокурор вправі направляти кримінальні справи для 

організації посередництва між постраждалим і правопорушником, причому 

результатом зустрічі між сторонами може стати припинення розслідування і 

звільнення від кримінальної відповідальності. У Норвегії комітети по медіації 

намагаються поєднати переваги посередництва і громадських судів. В Іспанії 

призначені для неповнолітніх правопорушників програми медіації і відшкодування 

шкоди освоюються місцевою владою в межах кримінальної юстиції тощо [288].  
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Аналізуючи зарубіжний досвід з даного питання, можна зробити висновок, що 

в усіх правових системах прокурор є обов’язковим суб’єктом примирювальних 

процедур: взаємодіючи із потерпілим та обвинуваченим, він ініціює процедуру 

медіації як альтернативу кримінальному переслідуванню та оцінює її результати, 

приймаючи рішення, що впливають на правову долю кримінальної справи [185, c. 

162]. Разом з тим, виділяються дві світові моделі участі прокурора у 

примирювальних процедурах. В межах першої прокурор безпосередньо реалізує 

процес медіації. Відповідно до другої, процеси медіації реалізуються під контролем 

прокурора незалежними посередниками-медіаторами (якими виступають 

громадські організації, визначені прокурором), але сам прокурор участі у них не 

бере [186].  

В межах характеристики першої моделі заслуговує на увагу бельгійський 

досвід, який передбачає найбільш широку участь прокурора у реалізації 

примирювальних процедур. Так, у штаті бельгійських прокуратур створено 

спеціальні посади перших помічників прокурорів, на яких покладається проведення 

медіації. Їм допомагають в організації проведення відповідних процедур спеціальні 

радники з медіації, які також працюють в штаті прокуратур, та їх помічними. На 

останні посади приймають юристів-кримінологів та спеціалістів у галузі соціології 

[397, c. 168]. В організаційному плані процедура медіації у Бельгії полягає у тому, 

що прокурор здійснює відбір справи для медіації, далі йде підготовча стадія, що 

триває в середньому три місяці, за підсумками якої складається звітна доповідь про 

вжиті заходи і формулювання конкретних пропозицій, що надходить до прокурора; 

власне процедура медіації, що полягає у слуханні справи в кабінеті прокурора, про 

що складається протокол. В разі досягнення згоди наступає стадія добровільного 

виконання, в результаті успішного завершення якої прокурор складає окремий 

протокол про припинення кримінального переслідування. У випадку, коли умови 

медіації не виконано, прокурор відкриває офіційне кримінальне переслідування у 

загальному порядку [289, c. 117]. 

В даному контексті необхідно звернути увагу на погляди тих дослідників, які 

відстоюють модель більш широкого залучення прокурорів до процедур примирення 
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у вітчизняному кримінальному провадженні. Так, ряд фахівців вважають варіант, 

коли в якості посередника виступає особа, що здійснює провадження по справі, 

роз’яснюючи права сторін, організовуючи їхню зустріч і т. д., реалістичним, хоча і 

відмічають, що класичною медіацією його назвати важко [214, c. 236; 242, c. 226]. 

А. В. Лапкін звертає увагу на те, що на сьогоднішньому етапі прокурори цілком 

здатні успішно реалізувати право потерпілого на примирення з винним самостійно, 

без залучення будь-яких третіх осіб. При цьому вбачається відразу декілька 

позитивних аспектів такого підходу, зокрема: 1) у прокурора є всі необхідні 

організаційні важелі, щоб провести зустріч потерпілого з обвинуваченим і 

запропонувати їм дійти примирення, що може відбуватися навіть у його кабінеті; 

2) прокурор безпосередньо контролює законність процедури примирення, 

добровільність волевиявлення сторін та додержання інших умов, необхідних для 

настання передбачених законом правових наслідків примирення; 3) прокурор 

відразу оцінює результати примирення і приймає рішення щодо застосування 

передбачених законом правових наслідків [182]. На поширеність практики 

ініціювання примирювальних процедур між сторонами з боку уповноважених 

органів, що ведуть процес, звертають увагу й інші науковці [419, c. 214], при цьому 

зустрічаються погляди щодо доцільності покладення обов’язків у цій сфері не лише 

на прокурорів, а й на працівників органів досудового розслідування [412, c. 166] 

тощо. Однак слід погодитися із думкою, що саме прокурор може найбільш 

кваліфіковано і об’єктивно забезпечити проведення примирювальних процедур, 

виходячи при цьому із двох визначальних потреб: реалізувати функцію 

кримінального переслідування, а також забезпечити права потерпілого [177, c. 530]. 

За такої моделі участь прокурора у процедурі примирення має такі складові: 

1) інформування сторін про можливість примирення і необхідні для цього умови; 

2) прийняття рішення про початок переговорів з метою досягнення домовленості 

щодо примирення і призупинення задля цього строків досудового розслідування; 

3) організація зустрічей між потерпілим і підозрюваним, обвинуваченим; 

4) присутність під час проведення переговорів з метою контролю їх законності і 

надання сторонам необхідної юридичної та іншої допомоги у досягненні згоди; 
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5) підготовка проекту угоди про примирення, роз’яснення сторонам її змісту і 

правових наслідків і вироблення остаточної редакції даної угоди; 6) посвідчення 

факту укладення угоди, доручення її до обвинувального акта і направлення їх до 

суду для затвердження даної угоди; 7) участь у судовому розгляді угоди про 

примирення; 8) контроль за виконанням угоди про примирення. За такої моделі 

прокурор виступає обов’язковим учасником медіаційного процесу, який, з одного 

боку, сприяє його реалізації, а з іншого – здійснює нагляд за законністю і 

обґрунтованістю процесуальних дій і рішень, що приймаються під час цього. При 

цьому додатковим позитивним стимулом для сторін є авторитет прокурора, як 

офіційної посадової особи, від якої безпосередньо залежить доля кримінального 

провадження, а перевагами такої моделі виступають її простота, дешевизна, 

оперативність і процесуальна визначеність, чого не можна очікувати від залучення 

до процесів примирення сторонніх осіб [187]. 

Загалом, такий порядок можна вважати окремим проявом судової медіації, під 

якою розуміють процедуру врегулювання конфлікту після порушення справи в суді 

за пропозицією судді, у провадженні якого знаходиться справа [2, c. 121] і яка, в 

оцінках дослідників, поєднує соціальне і правове регулювання. При цьому 

звернення до медіації, контроль за здійсненням медіативної процедури, її 

поновлення, припинення, успішне завершення і т. ін. повинні здійснюватися у 

передбаченій процесуальним законом процесуальній формі, що дозволить 

забезпечити процесуальні гарантії врегулювання спору медіатором, а при 

безуспішній медіації – вирішення спору судом [18, c. 22-23]. Вважаємо, що вказані 

положення можуть бути застосовані і до прокурора як суб’єкта досягнення 

примирення сторін. 

Не заперечуючи проти переваг і практичної доцільності такої моделі, слід 

відзначити, що питання про неї може ставитися лише в порядку пропозиції, 

оскільки при прийнятті нового КПК України вітчизняний законодавець обрав другу 

модель, притаманну для США [399, c. 169], Франції [69, c. 72; 397, c. 168], Польщі 

[104, c. 135; 141, c. 135] та ряду інших країн, яка характеризується обмеженим 

впливом прокурорів, як і інших представників офіційної кримінальної юстиції, на 



 174 

процедуру примирення. У цьому, зокрема, знайшли відображення міркування 

дослідників щодо того, що обов’язок примирення недоцільно покладати на 

службових осіб, оскільки губиться живий зв'язок з громадою, що є важливим для 

реабілітації правопорушника [169, c. 221]. Разом з тим, навіть у вказаних країнах 

прокурор відіграє важливу роль у досягненні примирення. Так, у Польщі 

призначення покарання, закриття справи, винесення обвинувального вироку за 

поданням обвинуваченого можуть бути наслідком як розгляду справи у порядку 

медіаційного провадження, справи на яке направляє прокуратура, враховуючи 

інтереси потерпілого [22, c. 41], так і наслідком застосування примирювальної 

процедури безпосередньо за участю обвинуваченого, потерпілого та прокурора 

[219, c. 11]. Отже, варто підтримати дослідників, які вважають, що зміни у 

законодавстві, направлені на впровадження відновних процедур у вітчизняний 

кримінальний процес, мають перетворити прокурора на їх провідника, оскільки 

саме йому має належати прерогатива вирішення або погодження питань, пов’язаних 

із застосуванням відновних процедур на досудових стадіях кримінального 

провадження [359, c. 575]. 

Таким чином, можна вважати, що втілені у вітчизняному законодавстві 

обмеження є надмірними, оскільки прокурор не просто не передбачається серед 

суб’єктів застосування угоди про примирення, а й категорично виключається з їх 

числа. Про це свідчать положення ч. 1 ст. 469 КПК України, згідно з якими 

домовленості стосовно угоди про примирення можуть проводитися самостійно 

потерпілим і підозрюваним чи обвинуваченим, захисником і представником або за 

допомогою іншої особи, погодженої сторонами кримінального провадження (крім 

слідчого, прокурора або судді). Тому паралельно із характеристикою положень 

чинного законодавства ми будемо формулювати пропозиції стосовно його 

удосконалення в аспекті розширення ролі прокурора у кримінальному провадженні 

на підставі угоди про примирення. 

Науковці відзначають, що примирювальне провадження здійснюється двома 

шляхами: з одного боку, це інститут громадянського суспільства, коли додержання 

звичаю примирення не вимагає зусиль і дій спеціальних установ чи посадових осіб; 
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з іншого боку, зусиллями влади виникає паралельно діючий адміністративний 

порядок, створюються спеціалізовані, нормативно-врегульовані примирювальні 

процедури [93, c. 52]. В світлі останнього передбачена законом можливість 

залучення до проведення домовленостей інших осіб, погоджених сторонами 

кримінального провадження, відповідає світовій практиці участі у процедурі 

примирення медіаторів – незалежних посередників, які організовують і проводять 

переговори між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим з метою досягнення 

між ними примирення. Правники відзначають, що інститут медіації застосовується 

з метою: вдосконалення судової системи в сфері кримінального судочинства та її 

елементів; використання альтернативних способів вирішення конфліктів, існуючих 

паралельно з судовою системою; розгляд злочинів невеликого ступеню тяжкості, 

коли можливе примирення сторін або достатньо відшкодування завданої моральної 

і матеріальної шкоди [120, c. 67].  

Застосування медіації виходить за межі кримінального провадження і охоплює 

також сфери цивільних, сімейних, трудових, господарських та інших спорів. 

Врегулювання юридичного спору, незалежно від його правової природи, за участю 

посередника, допустиме тільки у випадку наявності згоди між сторонами конфлікту 

на участь у даній процедурі [414, c. 404]. Таке посередництво може мати як 

формальний характер, коли третя сторона має формальний статус посередника, що 

передбачає нормативну можливість впливати на учасників переговорів, так і 

неформальний, що потребує лише визнання всіма учасниками його неформального 

авторитета у вирішенні спірних питань [377, c. 136]. Фактично, на сьогодні в 

Україні таке посередництво у кримінальному провадженні має неформальний 

характер, проте варто погодитися, що об’єктивно назріла необхідність у розвитку й 

удосконаленні процедурно-процесуальних форм, в тому числі їх нормативної 

регламентації [207, c. 71]. У зв’язку із цим набувають актуальності пропозиції 

дослідників щодо врегулювання даних питань на рівні окремого закону «Про 

медіацію» [243, c. 60; 396, c. 146; 398, c. 236; 401, c. 117].  

Досвід прийняття і дії подібних законів, які покликані сприяти врегулюванню 

спорів шляхом проведення примирювальних процедур, спрямованих на досягнення 
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згоди між сторонами і сприяючих гармонізації соціальних відносин [154, c. 381], 

мають багато країн світу, при чому предметна сфера їх регулювання не 

обмежується кримінальним провадженням. Приміром, діючий в Австралії «Акт про 

медіацію» від 1997 р. визначає порядок проведення медіативних зустрічей за 

допомогою медіаторів, а також вимоги до останніх, порядок їх реєстрації, 

практичної діяльності, правового захисту, конфіденційності роботи тощо [4]. В 

Єдиному акті про медіацію США від 2001 р. наведене визначення основних 

термінів у сфері медіації, окреслено сферу застосування медіації, регламентовано 

питання конфіденційності, участі у процедурі медіації інших осіб та ін. [82]. 

Врегульовано порядок посередництва і примирення також в Китаї, де шляхом 

медіації щорічно вирішується понад 7,2 млн. спорів [123, c. 226]. Так, Закон КНР 

«Про посередництво» від 28.08.2010 передбачає створення і діяльність народних 

погоджувальних комісій, а також народних посередників, які переконують 

зацікавлені сторони у необхідності досягнення примирювальної угоди на основі 

рівних переговорів і доброї волі, що вирішить спір, який виник між ними [256]. 

На пострадянському просторі заслуговує на увагу Закон Республіки Казахстан 

«Про медіацію». Він визначає, що сферою застосування медіації є, зокрема, спори, 

що розглядаються у справах про злочини невеликої і середньої тяжкості, якщо інше 

не встановлено законами. Водночас, процедура медіації не застосовується у справах 

про корупційні злочини та інші злочини проти інтересів державної служби та 

державного управління (ст. 1 Закону). Даний документ вводить поняття медіатора, 

встановлює вимоги до нього, визначає мету, принципи, порядок проведення 

медіації, а також правове становище медіаторів [254]. Закон «Про медіацію» 

прийнято і в Молдові від 14.06.2007. Він визначає принципи медіації, статус 

медіатора та процедуру проведення медіації, передбачаючи можливість вирішення 

таким шляхом будь-якого спору у сфері цивільного, торгового, сімейного, 

адміністративного, кримінального та інших галузях права. Органи, в т. ч. судові, 

інформують сторони про можливість і переваги використання процедури медіації і 

рекомендують звернутися до неї з метою вирішення конфлікту (ст. 2 Закону). З 

проханням про проведення медіації може звернутися будь-яка зі сторін. Медіація 
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також може застосовуватися за згодою сторін за ініціативою судової інстанції або, в 

залежності від обставин, органа кримінального переслідування (ст. 25 Закону). При 

цьому в медіації у кримінальних справах може брати участь лише атестований 

медіатор, включений до Списку медіаторів (ч. 2 ст. 32 Закону) [255]. 

Уявляється, що український законодавець має проаналізувати наведені вище 

положення законодавства різних країн в сфері врегулювання медіації, і найближчим 

часом прийняти відповідний закон в Україні. За його допомогою передбачається 

заповнити такі прогалини у врегулюванні процедур примирення: ввести до кола 

суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності медіатора, визначити його права і 

обов’язки, встановити окремі строки для проведення дій по примиренню, розробити 

організаційні і матеріально-технічні заходи щодо забезпечення діяльності 

медіаторів тощо [369, c. 9-14]; визначити права і обов’язки слідчого, прокурора або 

суду у сфері медіації, зокрема обов’язки посадових осіб щодо передачі справи для 

здійснення відновного провадження у передбачених законом випадках, прийняття 

звіту про проведення зустрічей та доручення його до матеріалів справи [141, c. 136; 

411, c. 15-16]; передбачити конфіденційність всіх переговорів між медіатором та 

сторонами [426, c. 82]; визначити допустимість прийомів психологічного та інших 

видів впливу медіатора на учасників процедури медіації [200, c. 456]; передбачити 

особливості процедури медіації у справах про злочини неповнолітніх [311, c. 85]; 

розмежувати діяльність медіаторів з іншими учасниками кримінального 

провадження, зокрема адвокатами [51, c. 8; 285, c. 53] тощо. Одночасно необхідно 

врегулювати ряд суміжних питань, а саме: підготовки персоналу (медіаторів), 

сертифікації їхньої діяльності; встановлення вимог до поведінки і особи медіатора; 

визначення органа, уповноваженого залучати медіаторів до проведення 

примирювальних процедур [36, c. 405]; запровадження центрального органу, метою 

діяльності якого є координація роботи організацій, об’єднань, що займаються 

відновним правосуддям [341, c. 116]; створення типових правил проведення 

процедури медіації [262, c. 73]; запровадження державного реєстру організацій, за 

якими держава визнає право проводити медіацію [26, c. 271] та ін. Поряд з цим, для 

створення науково-методичного підґрунтя для здійснення прокурорами діяльності у 
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сфері примирення уявляються справедливими пропозиції щодо запровадження в 

профільних навчальних закладах вивчення програм відновного правосуддя і 

відновних підходів до вирішення кримінально-правових конфліктів [240, c. 118]. Це 

завдання є особливо актуальним з огляду на фактично повну відсутність 

нормативної регламентації процедури примирення на національному рівні, про що 

йшлося вище. 

В контексті нашого дослідження наголосимо, що в разі законодавчого 

закріплення процедури медіації, у відповідному акті має бути передбачено порядок 

взаємодії медіаторів з прокурорами, судом та органами досудового розслідування. 

Механізм подібної співпраці між прокуратурою та організацією медіаторів 

В. Землянська визначає так: прокурор у порядку нагляду за слідством рекомендує 

сторонам кримінальної ситуації медіацію та повідомляє організацію медіаторів. В 

результаті діяльності медіатора (проведення зустрічей і переговорів), сторони 

досягають згоди, яка оформляється у вигляді договору примирення. Про неї 

медіатор інформує прокурора, який потім використовує результати примирення для 

направлення справи до суду [106, c. 109].  

Отже, відповідна прокурорська діяльність повинна здійснюватися на всіх 

стадіях процесу медіації, якими є: 1) призначення посередника і ознайомлення з 

правилами медіації; 2) підготовка справи до посередництва; 3) розгляд справи; 

4) оформлення угоди [424, c. 237]. Наприклад, французький досвід взаємодії 

прокурора з медіаторами включає такі основні етапи: 1) підготовчий – обмін 

інформацією між прокурором і асоціацією медіаторів, аналіз конфлікту, попередня 

робота зі сторонами; 2) медіація – містить два етапи: безпосередньо процедура 

примирення та укладання угоди; 3) закриття справи та її оцінка – асоціація або 

приватний медіатор передають прокурору офіційний звіт про процедуру медіації та 

її результати [430, c. 357]. 

З урахуванням ч. 7 ст. 469 КПК України, її можна доповнити положеннями, 

відповідно до яких прокурор зобов’язаний, з одного боку, самостійно 

проінформувати підозрюваного та потерпілого про їхнє право на примирення, 

роз’яснити механізм його реалізації та не чинити перешкод в укладенні угоди про 
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примирення, а з іншого – здійснювати забезпечити виконання цього обов’язку 

слідчим. На необхідності неухильного забезпечення виконання даних обов’язків 

прокурорами з метою реалізації завдань кримінального провадження наголошує і п. 

5 Наказу ГП № 4 гн. Відповідні методичні рекомендації допускають, що такі 

функції можуть здійснюватись як особисто прокурором, так і слідчим (п. 4 ч. 2 ст. 

36 КПК), проте саме на прокурора покладено зобов’язання щодо організації їх 

своєчасного та належного виконання, а також вказують, що в даному випадку будь-

які роз’яснення слідчого, прокурора щодо реалізації права сторін на примирення 

доцільно розгляди у контексті роз’яснення процесуальних прав учасників 

кримінального провадження, якими їх наділено законом [221, c. 16]. Погоджуючись 

із вказаною думкою, наголосимо, що в межах даного інформування цілком 

можливим і виправданим видається повідомлення сторонам про переваги 

процедури медіації, а також надання інформації про діючі у відповідній 

адміністративно-територіальній одиниці організації медіаторів. Задля цього, як 

пропонує В. Землянська, прокурорам за місцем розміщення громадських 

організацій, які здійснюють посередництво (медіацію), бажано налагодити з ними 

співпрацю, у прокуратурах поширити серед населення їхню контактну інформацію 

та дані про характер їх діяльності, а також за власною ініціативою інформувати такі 

організації про можливість проведення медіації у конкретних кримінальних справах 

[105, c. 91]. Отже, йдеться не лише про відносини прокурора із підозрюваним та 

потерпілим щодо інформування їх про можливість примирення, а про організацію 

налагодженої взаємодії прокурорів із медіаторами, в т. ч. інформування останніх 

про можливість надання їхньої допомоги в тому чи іншому кримінальному 

провадженні.  

Як наголошують дослідники, фактичне проведення медіації починається з дня 

укладення сторонами угоди про проведення процедури медіації [83, c. 36]. Науковці 

наголошують на необхідності визначити, яким рішенням якого органу, що здійснює 

провадження, розпочинається процедура медіації [168, c. 81]. В свою чергу, у 

міжнародній практиці передача справи на медіацію відбувається з ініціативи 

органу, що здійснює провадження або з ініціативи однієї зі сторін чи за її заявою 
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[239, c. 367]. Таким чином, логічним виглядає покладення на прокурора 

повноваження щодо передачі справи на медіацію у випадку, коли сторони дійдуть 

згоди з даного питання. Для цього у КПК України має бути передбачено відповідну 

підставу припинення досудового розслідування, процесуальне рішення, яким це 

оформлюється (постанова прокурора), обов’язки прокурора щодо відновлення 

досудового розслідування після закінчення медіації тощо. 

Виключення прокурора із процесу проведення домовленостей стосовно угоди 

про примирення (ч. 1 ст. 469 КПК України) в цілому негативно оцінюється 

практичними працівниками, на думку яких доцільно передбачити можливість 

ініціювання прокурором укладення такої угоди (33 %), нагляду за виконанням 

угоди (35 %), блокування такої угоди (12 %), або навіть всі вказані фактори (20 %) 

(див. Додаток А). На наш погляд доцільно передбачити здійснення прокурором 

котролю за додержанням законів у діяльності медіаторів. Такий висновок 

обґрунтовується тим, що процедура медіації з огляду на її суспільну важливість і 

наявність високих ризиків допущення різноманітних порушень, не може 

залишатися безконтрольною. Відповідно, суб’єктом, який найбільше відповідає цим 

потребам, є прокурор. Не втручаючись у процес проведення переговорів і 

досягнення домовленостей, тобто не перебираючи на себе повноважень медіатора, 

прокурор має контролювати їх хід і результати, оцінюючи їх з точки зору 

відповідності закону, суспільним інтересам і завданням кримінального 

провадження. Проте для цього проведення медіаційної діяльності має розглядатися 

як складова кримінального провадження, оскільки поза останнім прокурор не 

наділяється жодними повноваженнями. 

У тих випадках, коли медіатором або, внаслідок його дій чи бездіяльності, 

іншими особами порушуються принципи медіації, заподіюється будь-яка шкода 

охоронюваним законом правам та інтересам сторін процесу примирення 

(наприклад, на них чиниться протиправний тиск, мають місце погрози, залякування, 

введення в оману, вилучення у сторін матеріальних цінностей, розголошуються 

особисті дані цих осіб або дані, що складають предмет таємниці досудового 

розслідування тощо), прокурор має ставити питання про припинення медіаційного 
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процесу, поновлення загального порядку кримінального провадження і притягнення 

медіатора, який допустив порушення, до відповідальності. У випадках бездіяльності 

медіатора, ухилення його від виконання покладених на нього обов’язків щодо 

пошуку компромісу, або відсутності результатів медіаційного процесу, прокурор 

повинен бути наділений правом ініціювати усунення медіатора від участі у 

переговорах і заміну його на іншого медіатора, або, коли проведення медіації є 

засобом затягування строків досудового розслідування – припинення медіації і 

проведення кримінального провадження у загальному порядку.  

Важливим при цьому є забезпечення балансу приватних інтересів сторін 

процедури примирення (потерпілого та підозрюваного, обвинуваченого) та 

публічних інтересів, які представляє прокурор. З огляду на це, характер і обсяг 

повноважень прокурора під час здійснення нагляду за проведенням медіації має 

бути чітко визначений законодавчо, а сторони медіаційного процесу задля 

можливості забезпечення своїх інтересів – наділені правом оскарження незаконних 

рішень, дій чи бездіяльності прокурора до суду (слідчого судді). 

Документально оформленим підсумком медіації є угода про примирення, 

форма і зміст якої передбачена ст. 471 КПК України. Необхідно звернути увагу на 

те, що у положеннях даної статті отримали підсумок наукові дискусії, що точилися 

навколо процесуального оформлення примирення. Зокрема, серед варіантів 

останнього у науковій юридичній літературі розглядалися: усна заява потерпілого, 

процесуально оформлена протоколом компетентної особи [206, c. 643]; письмова 

заява потерпілого, яку він безпосередньо передає слідчому, або нотаріально 

засвідчена заява потерпілого [170, c. 573]; укладена сторонами мирова угода [61, c. 

7], або окрема медіаційна угода, у якій сторони закріплюють результати 

примирення, і яка може бути приєднана до матеріалів справи [119, c. 264]. Як 

бачимо, вітчизняний законодавець обрав для посвідчення примирення сторін 

форму, в цілому аналогічну оформленню визнання винуватості, тобто відповідну 

угоду, яка скріплюється підписами сторін і підлягає затвердженню вироком суду. 

Вказану угоду або звіт про відсутність результатів медіаційного процесу (у 

випадку, коли згоди між сторонами так і не було досягнуто) медіатор або, у разі, 
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коли медіатор не залучався, сторони мають передати на розгляд прокурора в межах 

строків, відведених для проведення медіації. Виходячи із положень ч. 1 ст. 474 КПК 

України, прокурор у цій ситуації має діяти аналогічно до дослідженого нами вище 

порядку дій на підставі угоди про визнання винуватості, тобто невідкладно 

надіслати обвинувальний акт з підписаною сторонами угодою до суду. У 

методичних рекомендаціях наголошується, що закон не надає права прокурору з 

будь-якої причини відмовити сторонам, які уклали угоду про примирення, в 

направленні її до суду разом з обвинувальним актом. Прокурор також не 

уповноважений надавати оцінку додержанню вимог закону при укладенні угоди про 

примирення в обвинувальному акті або в інший спосіб висловлювати свою думку 

щодо неможливості її затвердження при направленні угоди до суду [221, c. 22]. 

Однак такий висновок протирічить статусу прокурора як процесуального керівника 

досудового розслідування, надає сторонам можливість зловживати правом на 

укладення угод і створює передумови до порушення закону, адже укладення й 

направлення до суду незаконної угоди про примирення не відповідає ані приватним 

інтересам сторін, ані публічним інтересам у кримінальному провадженні. З огляду 

на це, на наш погляд, на даному етапі необхідно передбачити необхідність 

попередньої (досудової) перевірки прокурором угоди про примирення. При цьому, 

крім вказаного документу, прокурор має бути наділений правом вивчати інші 

матеріали кримінального провадження, які мають те чи інше відношення до даного 

питання, зокрема ті, що стосуються участі у справі медіатора [369, c. 14], за 

необхідності викликати учасників медіації, щоб відібрати у них необхідні 

пояснення та особисто переконатися у додержанні законності при проведенні 

медіаційних процедур та добровільності примирення потерпілого з винним [184]. 

Так, прокурор має перевірити угоду про примирення на відповідність 

формальним вимогам, не оцінюючи при цьому мотивів примирення, як і того, чи 

дійсно вигідним є результати укладення угоди для її сторін. Передусім, прокурор 

має встановити, чи взагалі могла угода про примирення бути укладена у 

відповідному кримінальному провадженні, зважаючи на характер і тяжкість 

вчиненого кримінального правопорушення. Як наголошується у методичних 
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рекомендаціях, така угода може бути укладена тільки у випадках, коли кримінальне 

правопорушення завдає шкоди приватним інтересам та не зачіпає публічних 

інтересів. У злочинах, де основним безпосереднім об’єктом виступають публічні 

інтереси (зокрема немайнові), а спричинена конкретним фізичним чи юридичним 

особам шкода є лише проявом посягання на основний об’єкт, укладення угоди про 

примирення не допускається [221, c. 20]. Отже, намагання сторонами вирішити в 

угоді про примирення питання щодо публічних інтересів, що стали об’єктом 

кримінального правопорушення, має бути попереджене прокурором. 

Інші умови угоди про примирення можна поділити на ті, які підлягають 

перевірці прокурора, та ті, що виключені з-під його компетенції і віддані на 

погоджений розсуд сторін. До числа перших відносяться: 1) правильність 

визначення сторін угоди про примирення (вказівка на осіб, які в установленому 

законом порядку визнані потерпілим і підозрюваним, обвинуваченим у 

кримінальному провадженні із зазначенням їх анкетних даних); 2) формулювання 

підозри чи обвинувачення та його правова кваліфікація із зазначенням статті 

(частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, які повинні бути 

правильними і базуватися на матеріалах кримінального провадження; 3) істотні для 

відповідного кримінального провадження обставини, які також мають базуватися на 

матеріалах кримінального провадження і отримати повне підтвердження в процесі 

досудового розслідування; 4) узгоджене покарання та згода сторін на його 

призначення або на призначення покарання та звільнення від його відбування з 

випробуванням (оцінюється прокурором лише в межах загальної відповідності 

кримінальному закону); 5) наслідки укладення та затвердження угоди, щодо яких 

перевіряється їх відповідність положенням ст. 473 КПК України; 6) наслідки 

невиконання угоди (які повинні відповідати ст. 476 КПК України). У випадках, 

коли при визначенні котроїсь із цих умов сторони відступають від положень закону, 

або вони суперечать обвинувальному акту та матеріалам кримінального 

провадження, прокурор повинен відмовити у направленні угоди до суду. 

Дискусійним є можливість перевірки прокурором правильності встановлення в 

угоді про примирення виду та розміру шкоди, завданої кримінальним 
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правопорушенням. Дослідники обґрунтовано наголошують на тому, що примирення 

є пріоритетним за тими злочинами, які пов’язані з спричиненням моральної та 

матеріальної шкоди [125, c. 190], тому в угоді про примирення це питання підлягає 

обов’язковому вирішенню. З одного боку, вид та розмір шкоди від кримінального 

правопорушення входять у предмет доказування у кримінальному провадженні (п. 3 

ч. 1 ст. 91 КПК України), за своїм характером є об’єктивними і мають відображення 

в матеріалах кримінального провадження. З іншого боку, в угоді про примирення 

сторони самостійно мають дійти згоди щодо неї. Так, приміром, якщо 

кримінальним правопорушенням потерпілому в дійсності завдано шкоди на 1 тис. 

грн., проте він наполягає на відшкодуванні йому 5 тис. грн., і підозрюваний, 

обвинувачений на це погоджується, прокурор не вправі заперечувати проти цього. І 

навпаки, коли сторони дійдуть згоди щодо відшкодування частини заподіяної 

кримінальним правопорушенням шкоди, або потерпілий взагалі вибачить цю шкоду 

винному, прокурор також не може ставити законність угоди про примирення під 

сумнів. Це пояснюється тим, що в іншому випадку одна зі сторін може 

заперечувати проти укладення угоди, і примирення не відбудеться.  

Методичні рекомендації орієнтують прокурорів на те, що вид та розмір шкоди 

не підлягають установленню за розсудом сторін, тоді як до підписання угоди про 

примирення сторони можуть домовитися щодо строку та порядку відшкодування 

завданої кримінальним правопорушенням шкоди або щодо визначення переліку дій, 

не пов’язаних з відшкодуванням шкоди, які підозрюваний чи обвинувачений 

зобов’язані вчинити на користь потерпілого, строку їх вчинення (ч. 1 ст. 471 КПК 

України) [221, c. 7]. Погоджуючись з вказаним підходом, слід вказати, що прокурор 

має перевірити правильність відображення в угоді виду та розміру заподіяної 

шкоди, проте конкретні аспекти її відшкодування виключаються з-під оцінки з боку 

прокурора:  розмір шкоди, що підлягає відшкодуванню, строк її відшкодування чи 

перелік дій, не пов’язаних з відшкодуванням шкоди, які підозрюваний чи 

обвинувачений зобов’язані вчинити на користь потерпілого, строк їх вчинення, 

визначаються потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим самостійно і не 

підлягають перевірці з боку прокурора. Єдиним випадком, коли прокурор може 
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заперечувати проти викладеного в угоді формулювання цих умов, є випадки, коли 

визначені сторонами дії, які підозрюваний чи обвинувачений зобов’язані вчинити 

на користь потерпілого, є протиправними. 

Крім того, прокуророві слід враховувати, що угода про примирення в 

сукупності з іншими обставинами може бути підставою для закриття кримінального 

провадження і звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності [434, c. 

133]. При цьому необхідно брати до уваги, що підстава звільнення особи від 

кримінальної відповідальності за ст. 46 КК України є комплексною і передбачає 

обов’язкову одночасну наявність двох елементів: 1) примирення особи, яка вчинила 

відповідне кримінальне правопорушення, із потерпілим від нього; 2) відшкодування 

винною особою заподіяних збитків або усунення заподіяної шкоди, які у своїй 

єдності і взаємозв’язку утворюють підставу для звільнення особи від кримінальної 

відповідальності [133, c. 110]. Науковці висловлюють різні погляди щодо 

співвідношення вказаних елементів: одні розглядають їх як самостійні обставини, 

котрі мають бути доказаними [235, c. 120-121], інші їх поєднують, вказуючи, що 

відшкодування завданих збитків або усунення заподіяної шкоди є основою, на якій 

ґрунтується примирення як підстава звільнення від кримінальної відповідальності 

[271, c. 10]. Проте головним все ж є факт примирення, посвідчений відповідною 

угодою, при цьому вирішення питання про закриття кримінального провадження з 

даної підстави є обов’язком, а не правом правозастосовців [124, c. 34]. Отже, за 

наявності підстав для застосування ст. 46 КК України, прокурор має діяти в порядку 

ст. 286 КПК України, яка передбачає, що, встановивши на стадії досудового 

розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та 

отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання 

про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового 

розслідування у повному обсязі надсилає його до суду. Перед цим прокурор 

зобов’язаний ознайомити з ним потерпілого та з’ясувати його думку щодо 

можливості звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності. 

Здійсненню вказаних дій повинно передувати виконання встановленого ч. 2 ст. 285 

КПК України обов’язку, згідно із яким особі, яка підозрюється у вчиненні 
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кримінального правопорушення та щодо якої передбачена можливість звільнення 

від кримінальної відповідальності у разі здійснення передбачених законом України 

про кримінальну відповідальність дій, роз’яснюється право на таке звільнення. 

У випадку, коли умови угоди відповідають закону і узгоджуються з 

положеннями обвинувального акта, прокурор приймає рішення про долучення її до 

обвинувального акта і направлення їх до суду. У разі виявлення порушень чи 

суперечностей прокурор повинен запропонувати сторонам їх усунути. У разі 

відмови сторін це зробити – прийняти рішення про відмову в направленні угоди про 

примирення до суду, оформивши його мотивованою постановою. Одночасно, 

сторони повинні бути наділені правом оскаржити це рішення прокурора до суду. 

Іншою гарантією забезпечення їх інтересів є можливість звернутися з угодою про 

примирення безпосередньо до суду під час судового провадження.  

Дискусійним є питання про необхідність участі прокурора під час судового 

розгляду угоди про примирення. З одного боку, виходячи із положень ч. 2 ст. 474 

КПК України, участь прокурора у таких випадках не є обов’язковою, оскільки він 

не є стороною даної угоди. З огляду на це П. М. Каркач зауважує, що прокурор на 

власний розсуд вирішує питання щодо своєї явки в підготовче судове засідання для 

висловлення позиції з приводу законності укладеної угоди та можливості ухвалення 

за нею вироку [115, c. 9]. Разом з тим, дане положення вступає в колізію із ч. 2 ст. 

314 КПК України, яка передбачає, що підготовче судове засідання відбувається за 

участю, в т. ч., прокурора, а також ч. 1 ст. 324 КПК України, відповідно до якої, 

якщо в судове засідання не прибув за повідомленням прокурор, суд відкладає 

судовий розгляд, визначає дату, час та місце проведення нового засідання і вживає 

заходів до прибуття його до суду. Враховуючи, що направлення обвинувального 

акта разом із угодою до суду покладає відповідальність за результати їх розгляду 

також і на прокурора, слід вважати участь прокурора у судовому розгляді угоди про 

примирення обов’язковою. Пленум ВСС вважає, що з огляду на затвердження 

прокурором обвинувального акта та можливість оскарження ним вироку суду 

першої інстанції на підставі угоди, в тому числі й угоди про примирення, його 

участь у судовому засіданні під час її розгляду має бути обов'язковою (п. 15 
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Постанови Пленуму) [322]. На це прокурорів орієнтують і методичні рекомендації, 

в яких вказується, що участь прокурора в такому засіданні видається необхідною, і 

до напрацювання практики ухвалення судом рішень у провадженнях, у яких 

укладаються угоди, прокурорам не рекомендується використовувати право неявки в 

підготовче судове засідання з розгляду угоди про примирення [221, c. 55]. Саме 

таким шляхом йде і правозастосовна практика. Приміром, за 2013 р. прокурори 

взяли участь у 12 291 підготовчому судовому провадженні з ухваленням вироку на 

підставі угоди про примирення; у 2014 р. цей показник склав 10 436 кримінальних 

проваджень; у 2015 р. – 7 870 кримінальних проваджень; у 2016 р. – 6 990 

кримінальних проваджень [99-102]. 

У судовому розгляді відповідної категорії угод, ураховуючи, що прокурор не 

бере участі в укладенні угод про примирення, для забезпечення принципу 

законності в кримінальному провадженні методичні рекомендації орієнтують 

прокурорів на необхідність у кожному такому провадженні висловити власну 

позицію щодо відповідності укладеної угоди вимогам закону [222, c. 18]. Вважаємо 

такий підхід цілком обгрунтованим. Прокурор повинен сприяти суду у виконанні 

покладених на нього обов’язків в аспекті забезпечення прав сторін угоди. Так, 

прокурор має пересвідчитися, чи виконано судом вимоги щодо з’ясування перед 

прийняттям рішення про затвердження угоди про примирення в обвинуваченого, чи 

цілком він розуміє свої права, наслідки укладення та затвердження угод, 

передбачені ст. 473 КПК України, характер кожного обвинувачення, вид покарання, 

а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди 

судом. В аспекті забезпечення прав потерпілого прокурор повинен переконатися, 

що розгляд судом угоди проводиться в присутності потерпілого, оскільки участь 

потерпілого у цьому випадку є обовʼязковою, а в разі його неявки суд повинен 

прийняти рішення про відкладення судового розгляду [308]. Також прокурор 

повинен встановити, що перед прийняттям рішення про затвердження угоди про 

примирення суд під час судового засідання з’ясував у потерпілого, чи цілком він 

розуміє наслідки затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України (ч. 5 ст. 474 

КПК України). Таким чином, як вказується у літературі, прокурор виступає 
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гарантом справжності волевиявлення потерпілого на примирення з винним [13, c. 

46]. Крім того, прокурор сприяє суду в установленні добровільності укладення 

угоди, надаючи необхідні матеріали кримінального провадження, які є в його 

розпорядженні. При цьому, на відміну від угод про визнання винуватості, 

встановлення добровільності укладення угоди про примирення передусім повинно 

стосуватися потерпілого, якого сторона захисту може примусити до укладення 

угоди з метою помʼякшення кримінальної відповідальності.  

Іншим аспектом участі прокурора у розгляді судом угоди про примирення є 

сприяння суду у встановленні обставин, істотних для затвердження даної угоди. 

При цьому, у відповідності до вимог п. 16 Наказу ГПУ № 4 гн, прокурор повинен 

висловити суду свою думку щодо можливості затвердження угоди, яка повинна 

бути об’єктивною, ґрунтуватися на матеріалах провадження та нормах закону. 

Таким чином прокурор фактично обстоює відповідну угоду, передану до суду, або 

ж заперечує її, якщо підстави для цього відкрились під час судового розгляду [167, 

c. 74]
14

. Таким чином участь прокурора у розгляді судом угоди про примирення 

повинна бути активною і такою, що спрямована на всебічне сприяння суду в 

установленні відповідності угоди вимогам кримінального і кримінального 

процесуального законодавства.  

Особливості має і оскарження прокурором вироків на підставі угоди про 

примирення. Так, відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 394 КПК України, вирок суду першої 

інстанції на підставі угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним, 

обвинуваченим може бути оскаржений в апеляційному порядку прокурором 

виключно з підстав затвердження судом угоди у кримінальному провадженні, в 

якому згідно з ч. 3 ст. 469 КПК України угода не може бути укладена. Фактично, 

йдеться про оскарження такого вироку лише з підстав недопустимості укладення 

                                                 
14

 Так, наприклад, ухвалою Краснолиманського міського суду Донецької області відмовлено у затвердженні 

угоди про примирення між потерпілим та О., обвинуваченим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК 

згідно з позицією прокурора, який вважав, що в затвердженні угоди слід відмовити, оскільки в діях О. вбачається 

склад злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК, оскільки злочин, за яким він обвинувачується за ч. 1 ст. 185 КК, 

скоєно 20.05.2013 (повідомлено йому про підозру 11.06.2013), при цьому в провадженні суду також перебувають 

матеріали кримінального провадження за обвинуваченням цієї самої особи у вчиненні нею 01.05.2013 злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 185 КК (повідомлено їй про підозру 10.06.2013), у зв’язку з чим О. вчинив злочин, який 

зазначено в угоді, повторно і затвердження судом цієї угоди надасть йому можливість уникнути відповідальності 

за більш тяжкий злочин [405, c. 43] 
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угоди про примирення. Це істотно обмежує можливості прокурора щодо реагування 

на незаконні і необґрунтовані судові вироки на підставі угод про примирення. 

Проте звертає на себе увагу та обставина, що закон передбачає більш широкі 

можливості для оскарження вироку на підставі даної угоди для її сторін та їх 

представників. Тому, як і відносно угоди про визнання винуватості, уявляється 

доцільним запропонувати законодавцю надати вищестоящому прокуророві право 

оскаржувати вирок на підставі угоди про визнання примирення у зв’язку із 

істотними порушенням вимог кримінального процесуального закону, а також 

неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність. 

Дискусійним є питання і щодо ролі прокурора на етапі виконання угоди про 

примирення. Так, як наголошувалося вище, сторони самі визначають в даній угоді 

порядок та строки її реалізації. У разі невиконання угоди про примирення ч. 1 ст. 

476 КПК України надає право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з 

клопотанням про скасування вироку, лише потерпілому. Проте, на наш погляд, 

виконання угоди про примирення має не лише приватний характер, а й публічне 

значення, оскільки її затвердження привело до припинення кримінальних 

процесуальних відносин. З огляду на це, держава повинна бути наділена 

повноваженнями контролювати належний стан виконання угод про примирення, 

передусім в аспекті створення механізму державного контролю за відшкодуванням 

заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди [236, c. 271], і здійснення даного 

контролю найбільш доцільно покласти саме на прокурора. З огляду на це, необхідно 

підтримати дослідників, які вважають, що участь прокурора у реалізації права на 

примирення слід продовжувати і на подальших етапах розвитку цього процесу – а 

саме поновлення порушених злочином прав потерпілого з боку обвинуваченого, що 

здійснюється у формі нагляду прокурора за реальним виконанням останнім своїх 

зобов’язань щодо відшкодування шкоди [186].  

Подібні пропозиції набувають особливої актуальності у зв’язку із тим, що 

чинне законодавство не передбачає правових засобів реагування прокурора на факт 

невиконання засудженим взятих на себе перед потерпілим зобов’язань, як і 

поновлення прав останнього. Фактично, єдиним способом захисту прав потерпілого 
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у випадку невиконання або неналежного виконання боржником передбачених між 

ними в угоді обов’язків є позов, що вирішується у порядку цивільного судочинства 

[44, c. 104]. З огляду на це, прокурор повинен бути наділений правом, наприклад, 

витребовувати документи, які свідчать про відшкодування засудженим заподіяної 

кримінальним правопорушенням шкоди, вимагати пояснень щодо затримок у 

проведенні відшкодування чи вчиненні інших передбачених угодою дій тощо. У 

разі невиконання засудженим взятих на себе за угодою про примирення зобов’язань 

у визначений в угоді строк, прокурор поряд із потерпілим повинен бути наділений 

правом звертатися до суду з клопотанням про скасування вироку, яким затверджена 

угода про примирення.  

При цьому звертає на себе увагу та обставина, що участь прокурора у судовому 

провадженні за клопотаннями про скасування судом вироку у разі невиконання 

угоди про примирення, відповідно до п. 28.1 Наказу ГП № 4 гн, вважається 

обов’язковою. При цьому прокурор, зберігаючи неупередженість та діючи у 

публічних інтересах, зобов’язаний в межах своєї компетенції відстоювати перед 

судом права і законні інтереси обох сторін угоди: як потерпілого, так і засудженого. 

Очевидно, що прокурор повинен не допускати незаконного і необґрунтованого 

скасування вироків на підставі угод про примирення. Таке, наприклад, можливо, 

коли в процесі виконання угоди потерпілий завищує вимоги до засудженого під 

загрозою притягнення його до кримінальної відповідальності у повному обсязі, або 

ж робить це, залишившись незадоволеним відшкодуванням, проведеним належним 

чином в межах угоди. З іншого боку, у разі умисного невиконання засудженим 

взятих на себе на підставі угоди про примирення зобов’язань, прокурор повинен 

вирішити питання щодо ініціювання притягнення його до кримінальної 

відповідальності на підставі ст. 389-1 КК України. 

 

Висновки до Розділу 2 

1. На етапі укладення угоди про визнання винуватості прокурор має встановити 

допустимість укладення даної угоди. Загальними передумовами відносно обох 

різновидів угод є: а) наявність кримінального провадження щодо кримінального 
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правопорушення відповідного ступеня тяжкості; б) наявність підозрюваного або 

обвинуваченого, який може виступати стороною угоди. Для укладення угоди про 

визнання винуватості прокурор має встановити: (1) наявність факту повідомлення 

особі про підозру у вчиненні злочину, що не є особливо тяжким; (2) заподіяння 

даним злочином шкоди лише державним або суспільним інтересам; (3) відсутність 

у кримінальному провадженні потерпілого або отримання від усіх потерпілих 

письмової згоди на укладення угоди. До спеціальних передумов укладення угоди 

про примирення належать: (1) наявність факту повідомлення особі про підозру у 

вчиненні злочину, що не є тяжким, або у кримінальному провадженні у формі 

приватного обвинувачення; (2) наявність у кримінальному провадженні 

потерпілого. Прогалиною при цьому є відсутність нормативної регламентації 

процесу від моменту ініціювання до моменту підписання угоди, що позбавляє 

сторони належних процесуальних гарантій, а також веде до проблеми 

співвідношення зі строками досудового розслідування. 

2. Підтримуючи публічне обвинувачення у судовому провадженні на підставі 

угоди про визнання винуватості прокурор одночасно забезпечує наданими йому 

законом засобами додержання процедурності розгляду питання щодо затвердження 

угоди про визнання винуватості, а також надає суду сприяння у вирішенні питання 

про затвердження угоди про визнання винуватості по суті. Проблеми створює 

відсутність чіткого законодавчого визначення «невідкладного» направлення угоди 

на розгляд суду, а також того, чи має прокурор перевіряти угоду про примирення на 

відповідність її вимогам закону та фактичним обставинам кримінального 

провадження. Пропонуємо під «невідкладним» направленням угоди до суду 

розуміти строк в межах 1-3 діб, який може бути продовжений у разі необхідності. 

Також необхідно передбачити право прокурора відмовити у направленні угоди про 

примирення до суду в разі її невідповідності встановленим законом умовам та 

обставинам кримінального провадження. 

3. Заключним етапом діяльності прокурора у кримінальному провадженні на 

підставі угоди  про визнання винуватості виступає контроль виконання умов угоди. 

Разом з тим, проблеми у його практичній реалізації зумовлює відсутність 
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законодавчої регламентації даної діяльності. Фактично, у прокурорів відсутні 

механізми контролю за виконанням засудженими умов відповідних угод про 

визнання винуватості. З огляду на це, право прокурорів звертатися до суду з 

клопотанням про скасування вироків на підставі угоди про визнання винуватості 

залишається фактично нереалізованим. 

4. Важливе значення має ініціювання прокурором притягнення винних у 

невиконанні угоди осіб до юридичної відповідальності, найбільш суворим 

різновидом якої є кримінальна відповідальність за умисне невиконання умов угоди. 

Вважаємо, що для використання прокурором повноважень у цій сфері необхідне 

набрання законної сили ухвалою суду про скасування вироку на підставі угоди, 

якою буде встановлено саме факт умисного невиконання угоди (ч. 5 ст. 476 КПК 

України). В свою чергу, постановлення останньої виступає преюдиціальним фактом 

для встановлення ознак складу злочину за ст. 389-1 КК України. Оскільки закон 

передбачає відповідальність саме за умисне невиконання умов угоди, то при 

розгляді судом питання про скасування вироку на підставі угоди прокурору 

доцільно звернути на цю обставину особливу увагу, щоб отримати висновок суду з 

цього питання. 

5. Діяльність прокурора у кримінальному провадженні на підставі угоди про 

примирення має значні особливості, зумовлені тим, що вітчизняне законодавство 

виключає прокурора з процесу її ініціювання, укладення та реалізації. Такий підхід 

викликає заперечення, оскільки він, з одного боку, не відповідає міжнародним 

стандартам та іноземному досвіду застосування процедур примирення, а з іншого – 

обмежує позитивні можливості прокуратури у сфері забезпечення законності 

застосування угоди про примирення, які крім суто приватного, мають важливе 

публічне значення. З огляду на це, видається доцільним розширити участь 

прокурора у даній сфері, надаючи йому повноваження ініціювати укладення такої 

угоди, здійснювати контроль за законністю процесу медіації, перевіряти угоду про 

примирення на відповідність закону та обставинам кримінального провадження, 

контролювати хід виконання угоди про примирення тощо.   
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ВИСНОВКИ 

 

На підставі проведеного у роботі теоретичного узагальнення формулюється 

вирішення наукового завдання щодо розробки теоретичних, правових і 

організаційно-методичних основ участі прокурора у кримінальному провадженні на 

підставі угод, таким чином: 

1. Соціальні передумови участі прокурора у кримінальному провадженні на 

підставі угод полягають у необхідності практичної реалізації ідей відновного 

правосуддя та кримінально-процесуального компромісу, в результаті якого 

долається конфлікт інтересів у кримінальному провадженні, скорочуються витрати 

Державного бюджету на кримінальне переслідування, розвантажується робота 

органів досудового розслідування, прокуратури і суду, прискорюються досудове 

розслідування і судовий розгляд, зменшується кількість вироків до позбавлення 

волі, що веде до скорочення витрат на пенітенціарну систему. Переваги 

застосування як угоди про визнання винуватості, так і угоди про примирення для 

системи кримінальної юстиції в цілому збігаються. Проте вказані угоди є різними за 

своєю природою, що зумовлює особливості участі прокурора у кримінальному 

провадженні щодо кожної з них. 

Правові основи діяльності прокурора у кримінальному провадженні на підставі 

угод складають положення різних за юридичною силою і предметом регулювання 

нормативних актів, що регламентують як загальні засади, порядок та правові 

наслідки застосування інституту угод, так і визначають специфіку ролі прокурора у 

реалізації останнього. Зважаючи на новизну цього інституту для вітчизняного 

законодавства, діяльність прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод 

повинна відповідати міжнародним стандартам, положення яких потребують 

подальшої імплементації у національне законодавство, зокрема в частині 

допустимості участі прокурора у кримінальному провадженні на підставі угоди про 

примирення, забезпечення конфіденційності договірних процедур, гарантування 

безпеки їх учасникам, законодавчої регламентації організаційних форм та порядку 

медіації в кримінальних провадженнях тощо. 
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Теоретичну та тактико-методичну базу для діяльності прокурорів у 

кримінальному провадженні на підставі угод створюють наукові розробки фахівців, 

а також методичні рекомендації Генеральної прокуратури України, узагальнення, 

інформаційні листи та розʼяснення Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних та кримінальних справ. Загалом, інститут кримінального 

провадження на підставі угод привертає значну увагу дослідників, передусім у 

сфері кримінального процесу. В межах наукової спеціальності 12.00.09 на сьогодні 

підготовлено і захищено декілька кандидатських дисертації, присвячених 

проблемам кримінального провадження на підставі угод. Дисертації з цих питань 

захищаються дослідниками з кримінального права та навіть з юридичної психології. 

Разом з тим, у подібних дослідженнях питання організаційних форм, тактики і 

методики участі прокурорів у кримінальному провадженні на підставі угод не 

отримали належного теоретичного обгрунтування, що зумовлює необхідність 

подолання вказаних теоретичних прогалин.  

2.  Прокурор є центральним суб’єктом кримінального провадження на підставі 

угод, що визначається його загальним правовим становищем як процесуального 

керівника досудового розслідування, наділеного широкими повноваженнями в 

сфері застосування спеціальних порядків кримінального провадження, а також 

покладенням на нього спеціальних завдань щодо прискорення кримінального 

провадження, його спрощення і досягнення процесуальної економії. Діяльність 

прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод може розглядатися як 

альтернатива кримінальному переслідуванню і за своїм характером є 

міжфункціональною, оскільки визначити її повністю в межах якоїсь однієї функції 

прокуратури, що реалізується в сфері кримінального провадження, не уявляється 

можливим. Так, ініціювання прокурором застосування інституту угод та їх 

укладення здійснюються в межах функції організації і процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням; участь у розгляді угоди судом – підтримання 

публічного обвинувачення; контроль виконання умов угоди – нагляду за 

додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях. 
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3. Предметом діяльності прокурора у кримінальному провадженні на підставі 

угод є передусім законність його здійснення. В свою чергу, поняття законності 

кримінального провадження на підставі угод прокурор повинен оцінювати, 

зважаючи як на додержання нормативних положень, що регламентують процедуру 

відповідного кримінального провадження, так і забезпечення сукупності умов 

застосування угод у кримінальному провадженні. До таких умов відносяться: 

1) допустимість застосування угод у кримінальному провадженні (визначає, чи 

взагалі може бути порушено питання про укладення тієї чи іншої угоди, включаючи 

кримінально-правові та кримінально-процесуальні складові); 2) доцільність 

застосування угод (передбачає, що укладення угоди повинно забезпечувати 

досягнення певної мети, значущість якої переважає здійснення кримінального 

провадження у загальному порядку); 3) обґрунтованість застосування угод (полягає 

у встановленні відповідності прийняття рішення про укладення і затвердження 

угоди фактичним обставинам кримінального провадження); 4) добровільність 

укладення угод (передбачає, що укладення угоди не є наслідком застосування 

насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших 

обставин, ніж ті, що передбачені в угоді); 5) процедурність застосування угод 

(вимагає додержання особливого визначеного законом порядку їх застосування). 

У кримінальному провадженні на підставі угод прокурор виконує наступні 

окремі завдання: забезпечення застосування інституту угод у тих випадках, коли це 

є можливим, доцільним і обґрунтованим; захист прав та законних інтересів сторін 

угод та інших учасників кримінального провадження на підставі угод; забезпечення 

додержання визначеної законом процедури застосування угод, а також виконання 

правових наслідків їх укладення; поновлення порушених внаслідок невиконання 

умов угоди прав її сторін тощо. 

Застосування інституту угод в цілому і роль у ньому прокурора зокрема 

підпорядковується певним принципам, які можна поділити на дві групи: (1) основні 

засади кримінального провадження (передусім засади верховенства права, 

законності, презумпції невинуватості, заборони двічі притягувати до кримінальної 

відповідальності, змагальності, публічності та диспозитивності), а також (2) 
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специфічні принципи, властиві суто кримінальному провадженню на підставі угод: 

добровільність; конфіденційність; загальнодоступність; застосування на будь-якій 

стадії кримінального провадження; індивідуальний характер. 

Субʼєктами кримінального провадження на підставі угод є прокурори органів 

прокуратури, призначені здійснювати повноваження процесуальних керівників у 

відповідних кримінальних провадженнях, які виступають стороною угоди (щодо 

угод про визнання винуватості), направляють обвинувальний акт разом з угодою до 

суду, беруть участь у розгляді судом угоди, здійснюють контроль за виконанням 

досягнутих в угоді домовленостей тощо. У разі, коли у кримінальному провадженні 

діє група прокурорів, повноваження щодо укладення угоди має старший прокурор 

групи, який визначає роль інших членів групи у кримінальному провадженні на 

підставі угод. Разом з тим, наділення відомчими актами керівників органів 

прокуратури повноваженнями щодо погодження підписання угоди про визнання 

винуватості дозволяє визначити їх як субʼєктів відомчого контролю за законністю 

застосування угод у кримінальному провадженні.  

4. У кримінальному провадженні на підставі угод прокурор, виходячи із 

правової конструкції ч. 2 ст. 36 КПК України, здійснює повноваження, спрямовані 

на процесуальне керівництво досудовим розслідуванням. Ці повноваження мають 

загальний відносно участі прокурорів у кримінальному провадженні характер і 

владно-розпорядчу природу. Разом з тим, особливості кримінального провадження 

на підставі угод зумовлюють використання у ньому прокурорами спеціальних 

повноважень, які не можуть визнаватися імперативними відносно сторін угоди. 

Прогалиною законодавства є відсутність регламентації таких повноважень. 

5. Діяльність прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод включає 

три етапи: 1) етап підготовки і укладення угоди (досудовий або підготовчий етап); 

2) етап затвердження угоди судом; 3) етап виконання угоди, на кожному з яких вона 

реалізується у специфічних організаційних формах та з використанням спеціальних 

тактичних прийомів і методів. Так, на досудовому етапі предмет прокурорської 

діяльності визначає передусім встановлення загальних (для обох різновидів угод) і 

спеціальних (залежно від різновиду угоди) передумов, що створюють потенційну 
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можливість укладення угоди. У разі їх наявності прокурор, залежно від тактичної 

ситуації досудового розслідування, може самостійно ініціювати укладення угоди 

про визнання винуватості або дочекатися відповідної пропозиції сторони захисту, 

та в процесі відповідної кількості зустрічей і переговорів виробити умови щодо 

змісту угоди. Укладення обох різновидів угод зумовлює оперативне закінчення 

прокурором досудового розслідування, складання обвинувального акта і 

невідкладне (в межах 1-3 діб) направлення його разом з угодою на розгляд суду.  

На етапі розгляду судом питання про затвердження угоди прокурор сприяє 

суду у встановленні всіх передбачених ст. 474 КПК України обставин, які лежать в 

основі затвердження угоди, створюючи передумови для ухвалення судом вироку, 

яким той затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання. 

Одночасно прокурор має забезпечувати права і законні інтереси сторін угоди. 

Факультативною формою діяльності прокурора при цьому є оскарження вироку 

суду на підставі угоди, проблеми у реалізації якої створює обмежене коло підстав 

для такого оскарження, які потребують розширення. 

Заключний етап діяльності прокурора у кримінальному провадженні на підставі 

угод передбачає здійснення прокурором контролю за виконанням умов затвердженої 

судом угоди. Попри законодавчу неврегульованість, прокурор як сторона угоди про 

визнання винуватості повинен контролювати виконання визначених в угоді умов. За 

наявності приводів і підстав вважати, що угода не виконується або виконується 

неналежним чином, прокурор має реагувати на це, відстоюючи перед судом 

клопотання про скасування вироку на підставі угоди, а також ініціюючи притягнення 

винної у невиконанні умов угоди особи до юридичної відповідальності. 

6. Особливості тактики і методики діяльності прокурора у кримінальному 

провадженні на підставі угоди про примирення зумовлені тим, що прокурор не 

виступає стороною такої угоди і виключений законодавцем з процесу її укладення 

та реалізації. Така модель суперечить міжнародним стандартам і досвіду 

європейських країн (Австрії, Бельгії, Німеччини, Франції) щодо застосування 

програм відновного правосуддя, які передбачають важливу роль прокурора у 

процесі проведення медіації і досягнення примирення. Попри те, що у вітчизняному 
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кримінальному провадженні прокурор позбавлений права ініціювати укладення 

угоди про примирення, він зобов’язаний забезпечити інформування підозрюваного 

та потерпілого про їхнє право на примирення, роз’яснення механізму його реалізації 

та відсутність перешкод в укладенні угоди про примирення, а також всіляко 

сприяти примиренню між сторонами.  

7. З метою удосконалення правової регламентації участі прокурора у 

кримінальному провадженні на підставі угод пропонується: 

1) доповнити ст. 36 КПК України положеннями, які регламентують участь 

прокурорів у кримінальному провадженні на підставі угод, закріпивши, зокрема, 

такі повноваження прокурора: інформувати підозрюваного та потерпілого про їхнє 

право на примирення, підозрюваного – про право на угоду про визнання 

винуватості, роз’яснювати механізм реалізації цих прав та наслідки укладення угод; 

ініціювати укладення угоди про визнання винуватості; сприяти підозрюваному та 

потерпілому в укладенні угоди про примирення; звертатися до суду з 

обвинувальним актом з угодою; брати участь в розгляді судом угоди; здійснювати 

контроль виконання закріплених в угоді домовленостей; у разі невиконання угоди 

про визнання винуватості звертатися до суду, який затвердив таку угоду, з 

клопотанням про скасування вироку; брати участь у судовому провадженні за 

відповідними клопотаннями; ініціювати притягнення до кримінальної 

відповідальності за умисне невиконання умов угоди тощо. 

2) надати сторонам угоди права оскаржувати рішення суду про відмову у її 

затвердженні, а також передбачити права прокурора самостійно вирішувати 

питання про необхідність повернення матеріалів для продовження досудового 

розслідування чи продовження судового розгляду, з огляду на наявність достатніх 

доказів для доказування винуватості особи; 

3) передбачити можливість рішенням прокурора призупиняти досудове 

розслідування для проведення переговорів з метою досягнення домовленостей 

стосовно укладення угод про примирення та про визнання винуватості; 

4) надати прокуророві вищого рівня право оскаржувати вирок на підставі як 

угоди про визнання винуватості, так і угоди про примирення у зв’язку із істотними 
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порушенням вимог кримінального процесуального закону, а також неправильним 

застосуванням закону України про кримінальну відповідальність;  

5) передбачити повноваження прокурора щодо контролю за виконанням умов 

як угоди про визнання винуватості, так і угоди про примирення, шляхом надання 

йому права витребовувати документи та інші матеріали, що підтверджують 

виконання засудженим взятих на себе обов’язків; вимагати з цією метою від 

засудженого та інших осіб надання письмових пояснень; давати письмові вказівки 

та доручення органам досудового розслідування та/або виконання кримінальних 

покарань з питань виконання домовленостей за угодою тощо;  

6) розробити і прийняти Закон України «Про медіацію», в якому, серед 

іншого, передбачити права і обов’язки органів досудового розслідування, 

прокурора та суду у сфері медіації; порядок взаємодії медіаторів з прокурорами, 

судом та органами досудового розслідування. Окрему увагу у такому Законі варто 

приділити повноваженням прокурорів щодо: сприяння сторонам у пошуку і 

визначенні медіаторів, передання справ на їх розгляд, контролю за законністю 

проведення медіації, правової оцінки наслідків медіації, притягнення медіаторів до 

встановленої законом відповідальності за допущені ними порушення тощо;  

7) розширити участь прокурора в сфері застосування угоди про примирення, 

надавши йому повноваження ініціювати укладення такої угоди, здійснювати 

контроль за законністю процесу медіації, перевіряти угоду про примирення на 

відповідність закону та обставинам кримінального провадження, контролювати хід 

виконання угоди про примирення тощо; 

8) розробити і прийняти окремий наказ Генерального прокурора «Про 

організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні на підставі угод», 

у якому були б визначені окремі завдання прокурора у кримінальному провадженні 

на підставі угод, передбачено алгоритм участі прокурорів у даному кримінальному 

провадженні, деталізовано повноваження прокурорів щодо реалізації кожного з 

різновидів угод, а також встановлено критерії оцінки ефективності діяльності 

прокурорів у кримінальному провадженні на підставі угод. 
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ДОДАТОК А 

 

Анкета 

опитування прокурорів 

із питань участі у кримінальному провадженні на підставі угод 

 

(опитувалися прокурори, задіяні на напрямі процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням органів прокуратури Дніпропетровської, Донецької, Полтавської та 

Харківської областей. Опитування проводилося під час проведення відповідних 

методичних семінарів впродовж 2013 р. Участь в анкетуванні взяло 100 осіб) 

  

1. Як Ви оцінюєте запровадження у вітчизняний кримінальний процес 

інституту кримінального провадження на підставі угод? 

1.1. Позитивно – 85 % 

1.2. Негативно –  3 % 

1.3. Нейтрально – 12 % 

2. Які переваги Ви вбачаєте у застосуванні кримінального провадження на 

підставі угод? 

2.1. Спрощення кримінального провадження – 43 % 

2.2. Прискорення кримінального провадження – 31 % 

2.3. Розвантаження системи кримінальної юстиції від малозначних справ – 16 % 

2.4. Отримання допомоги у розслідуванні кримінальних правопорушень – 10 % 

3. Які негативні наслідки, на Вашу думку, можливі в результаті застосування 

угод у кримінальному провадженні? 

3.1. Уникнення винним реальної відповідальності – 37 % 

3.2. Створення корупційних ризиків – 30 % 

3.3. Перебирання прокурором на себе функцій суду – 5 %  

3.4. Відмова від досягнення об’єктивної істини у кримінальному провадженні – 28 % 

4. Які проблеми у застосуванні інституту угод про визнання винуватості 

траплялися у Вашій практиці? 



 249 

4.1. Обмежена сфера укладення такої угоди – 42 % 

4.2. Неможливість оскарження судового рішення про відмову у затвердженні угоди 

– 9 % 

4.3. Складнощі  в оскарженні вироку суду на підставі угоди – 23 % 

4.4. Проблем не траплялося – 38 % 

5. Чи вважаєте Ви обґрунтованим виключення прокурора зі сфери укладення 

угод про примирення? 

5.1. Так – 31 % 

5.2. Ні – 69 % 

6. Якщо ні, то якою, на Вашу думку, має бути роль прокурора в укладенні 

угод про примирення? 

6.1. Можливість ініціювання такої угоди – 33 % 

6.2. Можливість блокування укладення угоди – 12 % 

6.3. Нагляд за реалізацією такої угоди – 35 % 

6.4. Всі вказані дії – 20 % 

7. Чи вважаєте Ви доцільним передбачити можливість укладення угод про 

визнання винуватості у кримінальних провадженнях, в яких бере участь 

потерпілий? 

7.1. Так, в усіх випадках – 48 % 

7.2. Так, в ситуаціях, коли кримінальним правопорушенням заподіяна шкода 

публічним інтересам  – 27 %  

7.3. Так, але тільки за згодою потерпілого – 18 % 

7.4. Ні – 7 % 

8. Від кого, у Вашій практиці, найчастіше виходить ініціатива в укладенні 

угоди про визнання винуватості?  

8.1. Від сторони обвинувачення – 52 % 

8.2. Від сторони захисту – 48 % 

9. Як Ви тлумачите «невідкладність» надіслання угод до суду разом з 

обвинувальними актами? 

9.1. В межах однієї доби  – 43 % 
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9.2. В межах трьох діб – 21 % 

9.3. В межах десяти діб – 27 % 

9.4. В межах строків досудового розслідування – 9 % 

10. Як, на Вашу думку, впливає на укладення угоди про визнання винуватості 

зобов’язання підозрюваного, обвинуваченого щодо співпраці у викритті 

кримінального правопорушення? 

10.1. Це обов’язкова умова, без якої така угода не може бути укладена – 29 % 

10.2. Обов’язковість такої умови залежить від конкретного кримінального 

провадження – 54 % 

10.3. Дана умова не має обов’язкового значення, достатньо лише визнання 

підозрюваним, обвинуваченим своєї вини – 16 % 

11. Який характер у Вашій практиці переважно має зобов’язання 

підозрюваного, обвинуваченого щодо співпраці у викритті кримінального 

правопорушення? 

11.1. Повне і беззаперечне визнання підозрюваним своєї вини – 25 % 

11.2. Надання допомоги щодо кримінального провадження, в якому укладено 

угоду – 29 % 

11.3. Надання допомоги щодо розслідування інших кримінальних 

правопорушень, вчинених цим підозрюваним, обвинуваченим – 18 % 

11.4. Надання допомоги щодо розслідування кримінальних правопорушень, 

вчинених іншими особами – 10 % 

11.5. Інший варіант (вкажіть, який саме): всі вказані фактори – 16 % 


