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АНОТАЦІЯ 

Ковальчук А.М. Участь захисника в процесі примирення 

підозрюваного з потерпілим на досудовому розслідуванні. Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 – Право. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. 

Дисертація присвячена системному дослідженню проблем участі 

захисника в процесі примирення підозрюваного та потерпілого на досудовому 

розслідуванні.  

Автором встановлено, що на сьогоднішній день все більшої актуальності 

набуває інститут примирення в межах кримінального провадження. Така 

тенденція пов’язана як із впливом міжнародної правової спільноти, так і 

позитивною практикою вітчизняного застосування. Вказане пов’язане з тим 

фактом, що механізм досягнення компромісу відзначається наступними 

позитивними характеристиками: швидке відшкодування шкоди, гуманізація 

кримінального провадження, процесуальна економія тощо. Існування та розквіт 

інституту примирення більше ніж із тисячолітньою історією свідчить про те, що 

позитивний вплив досягнення приязних взаємовідносин, відшкодування шкоди 

та звільнення від покарання має значно більше переваг порівняно з провокацією 

конфронтації та застосування репресивного методу.  

На підставі аналізу історичних етапів розвитку інституту примирення в 

Україні встановлено, що суспільство впродовж свого розвитку завжди 

передбачало нормативно визначену можливість досягнення компромісу шляхом 

відшкодування шкоди та звільнення від кримінальної відповідальності. Залежно 

від джерела права, який діяв на території України, спостерігаються відмінні 

характеристики щодо обов’язкових елементів примирення, зокрема рівень 

суспільної небезпечності неправомірного діяння, учать громади, залучення 

представників органів державної влади тощо. Окремо простежується створення 
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інституту посередника, який і на сьогоднішній день найчастіше представлений в 

особі адвоката та активно сприяє примиренню між сторонами. 

Наголошено, що незважаючи на відносну визначеність форм примирення 

в межах кримінального провадження, правозастосовна практика свідчить, що 

існує гостра потреба участі кваліфікованого адвоката, який до того ж сприятиме 

веденню переговорів між сторонами. В роботі аргументовано, що участь 

захисника є незамінною на таких стадіях примирення, як обрання виду 

примирення в рамках кримінального процесуального законодавства, ініціація 

переговорів, відшкодування шкоди та його фіксація, належне оформлення 

результатів домовленості та сприяння закриттю кримінального провадження. Ці 

умовиводи зроблені на підставі аналізу рішень суду щодо звільнення від 

кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим та 

затвердження угоди про примирення. На підставі вказаних джерел була 

сформована статистика найпоширеніших помилок, які є підставами для відмови 

суду у затвердженні домовленості сторін. На думку автора, участь адвоката в 

межах вказаних проваджень сприяла б уникненню підстав, які стали 

обґрунтуванням відмови у затвердженні досягнення консенсусу між сторонами.  

Автором аргументовано, що застосування технік ведення переговорів, 

описаних у дисертаційному дослідженні, сприятиме ефективності процедури 

примирення в межах кримінального провадження. Зокрема, ґрунтуючись на 

даних аналізу судових рішень щодо затвердження угоди про примирення, можна 

стверджувати, що найпроблемнішим питанням є відмова сторін від примирення. 

Вказане свідчить про початкове бажання сторін дійти консенсусу, але існує 

неспроможність знайти спільне бачення.  Погляд на ситуацію в такому ракурсі 

дає змогу стверджувати, що крім процесуального оформлення примирення 

(форма), основою для досягнення домовленості є нівелювання конфлікту між 

сторонами (зміст) шляхом ведення переговорів за допомогою професійного 

посередника. Враховуючи викладене автором, проілюстровані найвідоміші 

техніки ведення переговорів, які сприятимуть діяльності адвоката як учасника 

примирення. 
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На підставі аналізу чинного законодавства та соціологічних даних 

доведено, що  актуальний механізм примирення у випадку вчинення злочину, 

пов’язаного з домашнім насиллям, потребує підвищеного наукового та 

нормотворчого інтересу в аспекті специфіки (темпоральності) відносин між 

сторонами. Автор припускає, що застосування винятково репресивного методу в 

цій категорії проваджень може спровокувати  ескалацію конфлікту. У зв’язку з 

вказаним вище запропоновано механізм урегулювання конфлікту в межах 

кримінального провадження, який сприятиме зниженню відсотку рецидиву 

злочинів, пов’язаних з домашнім насиллям.  

Доведено, що поєднання статусу адвоката та медіатора в одній особі в 

межах одного провадження надає широке коло можливостей для зловживань 

базовими принципами медіації конфіденційності та неупередженості. 

Відсутність законодавчої регуляції зумовить зловживання поняттям «медіатор». 

Через брак єдиного системного підходу можливе непрофесійне надання послуг 

ведення переговорів, а відсутність дисциплінарної відповідальності може стати 

підставою для маніпуляції отриманою інформацією.  

Встановлено, що інститут примирення існує в різних правових системах 

світу, та хоча традиції досягнення миру різняться і механізми примирення 

відзначаються варіативністю, спільним залишається усвідомлення переваги 

мирного врегулювання конфлікту порівняно з репресивним методом. Аналіз 

кримінального та кримінального процесуального права інших держав дозволив 

визначити спільні ознаки примирення : відшкодування шкоди, визнання вини та 

зменшення або відмова від покарання. Однак порівняння вітчизняного механізму 

примирення та деяких країн англосаксонської системи права дозволяє 

стверджувати, що  для українського законодавства є можливість удосконалення 

власної системи досягнення примирення беручи за основу досвід інших країн 

світу.  

Запропоновано розуміти поняття «участь захисника в процесі 

примирення» як комплекс дій, спрямованих на вирішення кримінально-

правового конфлікту шляхом ведення переговорів між потерпілим та 
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правопорушником із наступним обранням вигідного для сторін виду 

примирення. 

Запропоновано розуміти поняття примирення в кримінальному 

провадженні як процес досягнення миру між сторонами шляхом проведення 

переговорів та установлення комфортного психологічного контакту між ними, 

що у підсумку виражається у відмові потерпілого від застосування 

найжорсткіших методів покарання. У випадку примирення бажаним є 

повернення матеріальної складової до початкового стану та\або відшкодування 

моральної шкоди. 

Акцентовано увагу на необхідності розширити можливості звільнення від 

кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим. 

Вказане обґрунтовується безпідставністю обмеження випадків застосування 

цього виду примирення відповідно до останніх змін кримінального 

законодавства України. В контексті заданої теми аргументовано, що розширення 

підстав примирення в межах кримінального провадження сприятиме зменшенню 

відсотка рецидивної злочинності. 

Встановлено, що наявність механізму примирення в межах законодавчого 

регулювання кримінального процесу має наступні наслідки: процесуальна 

економія, зменшення ймовірності рецидиву злочинів, відшкодування шкоди 

потерпілому, психологічний комфорт для сторін, поповнення державного 

бюджету тощо. Однак вказаний процес не є досконалим та потребує підвищеного 

інтересу законодавця. Аналіз стану нормативного закріплення механізму 

примирення в Україні дозволяє дійти висновку, що наявність прогалин зумовить 

створення неоднозначної практики та можливих порушень прав людини. Саме 

тому важливою в процесі досягнення компромісу є участь захисника як особи, 

яка зможе координувати процес досягнення узгодженості та його фіксації. 

Адвокат як правник з багаторічним досвідом, належним рівнем кваліфікації та 

юридичною освітою зможе направляти процедуру примирення в межах 

загальних принципів кримінального процесуального права та сприяти 

нівелюванню конфлікту між сторонами. 
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Ключові слова: примирення, захисник, угода про примирення, звільнення 

від кримінальної відповідальності, приватне обвинувачення, відмова від 

обвинувачення, сторони кримінального провадження, підозрюваний, 

потерпілий, досудове розслідування, кримінальне провадження. 
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ABSTRACT 

Kovalchuk A. N. Participation of a defense attorney in the process of 

reconciliation between a suspect and a victim during the pre-trial investigation. – 

Qualifying scientific work presented as a manuscript. 

Ph.D. thesis undertaken in research specialization 081 «Law» (08 – Law). – 

Institute of Law of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2020. 

The dissertation is devoted to the systematic research of the problems of the 

defense attorney’s participation in the process of reconciliation of the suspect and the 

victim in the pre-trial investigation. 

The author found that today the institute of reconciliation in criminal 

proceedings has gained increased relevance in recent years as a result of several factors. 

Primarily, this trend is associated with both the influence of the international legal 

community and the positive practice of domestic implementation. This is due to the 

fact that the mechanism for reaching a compromise is characterized by the following 

positive characteristics: rapid compensation, humanization of criminal proceedings, 

procedural economy and more. The existence and the rise of the reconciliation institute 

with more than a thousand years of history shows that the positive effects of achieving 

friendly relations, reparation and release from the punishment have far more 

advantages than provoking confrontation and applying repressive methods.  

Based on the analysis of the historical stages in development of the reconciliation 

institute in Ukraine, it is established that the society during its development has always 

provided a normatively defined possibility to reach a compromise by compensating for 

damage and release from the criminal liability. Depending on the certain source of law 

that was applied in Ukraine, there are different characteristics of the mandatory 

elements of reconciliation, including the level of public danger of wrong acts, 

community learning, involvement of government officials, etc. The creation of the 

mediator institute can be identified separately, which to this day is most often 

represented in the person of a lawyer and actively promotes reconciliation between the 

parties. 
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It is emphasized that despite the relative certainty of the forms of reconciliation 

in criminal proceedings, law enforcement practice demonstrates that there is an urgent 

need for the participation of a qualified attorney, who will also facilitate negotiations 

between the parties. The paper argues that the participation of defense attorney is 

indispensable at such stages of reconciliation process as the choice of reconciliation 

under criminal procedure law, initiation of negotiations, compensation and fixation, 

proper registration of the results of the agreement and assistance in dismissal of 

criminal proceedings. These conclusions are made on the basis of the analysis of court 

decisions regarding the release from criminal liability in connection with the 

reconciliation of the suspect with the victim and the approval of the reconciliation 

agreement. Within the examination of the specified sources, the statistics of the most 

widespread errors which serve as the bases for refusal of court in the statement of the 

parties’ agreement was formed. According to the author, the participation of an 

attorney in these proceedings would help avoid the grounds that justify the refusal to 

approve a consensus between the parties.  

The author argues that the use of negotiation techniques described in the 

dissertation research will contribute to the effectiveness of the reconciliation procedure 

in criminal proceedings. In particular, based on the data analysis of court decisions on 

the approval of the reconciliation agreement, it can be argued that the most problematic 

issue is the refusal of the parties to reconcile. This indicates the initial desire of the 

parties to reach a consensus, but there is an inability to find a common vision. Thus, 

looking at the situation from this perspective allowed the author to argue that in 

addition to the procedural form of reconciliation (form), the basis for reaching an 

agreement is the leveling of the conflict between the parties (content) by negotiating 

with a professional mediator. Given the above, the author illustrates the most well-

known negotiation techniques that will facilitate the activities of an attorney as a 

participant in reconciliation procedure. 

Based on the analysis of current legislation and sociological data, it is proved 

that the current mechanism of reconciliation in case of a crime related domestic 

violence requires increased scientific and rule-making interest in terms of specificity 



9 
 

(temporality) of relations between the parties. The author suggests that the use of an 

exclusively repressive method in this category of proceedings may provoke an 

escalation of the conflict. In connection with the above, a mechanism for resolving the 

conflict in criminal proceedings has been offered, which will help reduce the 

recurrence rate of crimes related to domestic violence.  

It has been proven that the combination of the status of an attorney and a 

mediator in one person within one proceeding provides a wide range of opportunities 

for abuse of the basic principles of mediation, confidentiality and impartiality. At the 

same time, it is emphasized that the lack of legal regulation will lead to the abuse of 

the term “mediator”. Due to the absence of a unified systematic approach, 

unprofessional provision of negotiation services is possible, and the lack of disciplinary 

liability may be grounds for manipulation of the received information. 

It has been established that the reconciliation institute exists in different legal 

systems of the world, and although the traditions of achieving the agreement differ and 

the mechanisms of reconciliation are varied, otherwise there is a common awareness 

of the advantages of peaceful settlement over the repressive method. The examination 

of the criminal and criminal procedural law of other states allowed to identify common 

features of reconciliation: compensation for damages, admission of guilt and reduction 

or waiver of punishment. However, a comparison of the domestic mechanism of 

reconciliation and some countries of the Anglo-Saxon legal system suggests that 

Ukrainian law has the opportunity to improve its own system of reconciliation, based 

on the experience of different countries. 

It is suggested to understand the concept of “defense attorney’s participation in 

the reconciliation process” as a set of actions aimed at resolving the criminal conflict 

by negotiating between the victim and the suspect, followed by choosing the most 

favorable type of reconciliation. 

It is proposed to understand the concept of reconciliation in criminal proceedings 

as a process of achieving agreement between the parties through negotiations and 

establishing a comfortable psychological contact between them, which ultimately 

means the victim’s refusal to use the harshest methods of punishment and guilt. In the 
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case of reconciliation, it is desirable to return the material component to its original 

state and/or compensation for non-pecuniary damage. 

Certain emphasis is placed on the need to expand the possibilities of exemption 

from criminal liability in connection with the reconciliation of the suspect with the 

victim. This is substantiated by the unjustified restriction of cases of application of this 

type of reconciliation in accordance with the latest amendments to the criminal 

legislation of Ukraine. In the context of this issue, it is argued that the expansion of the 

grounds for reconciliation in criminal proceedings will reduce the percentage of 

recidivism.  

It is found that the existence of a mechanism of reconciliation within the 

legislative regulation of criminal proceedings has the following consequences: 

procedural savings, reducing the likelihood of recidivism, compensation to the victim, 

psychological comfort for the parties, replenishment of the state budget, etc. However, 

this process is not perfect and requires increased interest of the legislator. Analysis of 

the normative consolidation of the reconciliation mechanism in Ukraine allowed the 

author to conclude that the existence of gaps will lead to the creation of ambiguous 

practices and possible violations of human rights. That is why the participation of the 

defense attorney as a person who will be able to coordinate the process of achieving 

consistency and its fixation is important in the process of reaching a compromise. An 

attorney as a lawyer within a certain expertise, appropriate level of qualification and 

legal education will be able to direct the reconciliation procedure within the general 

principles of criminal procedural law and help to level the conflict between the parties.  

Keywords: reconciliation, defense attorney, reconciliation agreement, release 

from criminal liability, private prosecution, dismissal of the charge, parties to criminal 

proceedings, suspect, victim, pre-trial investigation, criminal proceedings. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Дослідження тих чи інших 

методик, які застосовувалися державою як реакція на злочин упродовж 

тисячолітньої історії права, дозволяє визначити їх ефективність через призму 

задоволення інтересів як потерпілого, так і суспільства в цілому. Однак, маючи 

на меті вдосконалення сучасної системи  покарань, очевидною є потреба 

врахування актуальної соціальної потреби. Саме тому на сьогоднішній день 

поряд із репресивною системою покарань набуває поширення застосування 

альтернативних методів вирішення конфлікту, які базуються на принципах 

відновного правосуддя. До одних із них відноситься й інститут примирення в 

межах кримінального провадження.  

Аналіз інституту примирення як на теренах національного, так і 

міжнародного законодавства дав змогу визначити, що незалежно від часу та 

території соціум найчастіше включає можливість досягнення консенсусу в 

правову систему. Більше того, можливість примирення в межах кримінального 

провадження як спосіб реалізації приватного інтересу є своєрідним показником 

цінності людини на противагу державному тоталітаризму.  

Такі країни, як Велика Британія, Іспанія, США, Франція, ФРН, вже активно 

застосовують інститут примирення в межах кримінально-правових систем. 

Вказана обставина має цілком логічне пояснення, адже аналіз соціологічних 

даних дозволяє стверджувати, що вказаний інститут не лише зменшує витрати 

державного бюджету, нівелює емоційне пригнічення сторін, сприяє швидкому 

відшкодуванню моральної та матеріальної шкоди потерпілому, розвантажує 

систему кримінальної юстиції та сприяє гуманізації суспільства, та, 

найголовніше, зменшує відсоток рецидивної злочинності.  

Інститут примирення в межах кримінального провадження є унікальним 

прикладом поєднання імперативізму забезпечення державних та 

диспозитивності захисту приватних інтересів. Незважаючи на наявність переліку 

положень, які містяться в чинному кримінальному та кримінальному 

процесуальному законодавстві, що регулюють вказаний інститут, існує потреба 
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комплексного дослідження етапів примирення. З огляду на це дослідження 

вказаного інституту дозоляє виділити низку питань, які не знайшли остаточного 

вирішення як з погляду законодавчого регулювання, так і наукової доктрини. 

Саме тому від самого початку обрання стратегії захисту, визначення можливих 

наслідків прийняття відповідних рішень, уміння вести переговори, фіксування 

фактів та  процесуального оформлення домовленості сторін під час примирення 

адвокат є незамінним учасником примирення в межах кримінального 

провадження.  

Участь адвоката в процедурі примирення в межах кримінального 

провадження  є ключовою гарантією захисту прав, свобод та інтересів клієнта. 

Вказане також сприяє ефективності примирення через задоволення потреб 

сторін переговорів за рахунок усіх наявних ресурсів, тобто повернення ходу 

перемовин до стратегії гри з ненульовою сумою. 

Теоретичним підґрунтям дослідження особливостей інституту 

примирення в межах кримінального провадження стали роботи Ю.В. Бауліна, 

О.О. Владімірової, І.М. Гайворонської, А.М. Гриб, В.С. Єгорова,  

В.В. Землянської, О.В. Капліної, В.М. Кобернюка, Ж.В. Мандриченко,  

Я.М. Матвєєвої, Н.В. Нестор, О.В. Перепаді, В.М. Рибалко, А.А. Русмана,  

О.Є. Соловйової, О.А. Тертишиної, Л.Д. Удалової, М.І. Хавронюка,  

В.А. Шкелебей, А.М. Ященко.  

Проблемні питання окремих гарантій адвокатської діяльності в 

кримінальному провадженні, актуальні в контексті визначеної тематики, зокрема 

в аспектах доказування  та особливостей  дотримання етичних вимог, були 

предметом дослідження у роботах Я.П. Зейкана, І.С. Краскової,  

Т.М. Мирошніченко, М.А. Погорецького, Г.Г. Скребця, О.С.Старенького,  

О.Г Яновської. Аспекти участі адвоката в процедурі примирення розглядали у 

своїх наукових працях А.В. Біцай, В.В. Власюк, Г.Т. Іскендерова,  

Ю.А. Ліхолєтова, Н.В. Нестор. Особливості кримінального провадження у формі 

приватного обвинувачення вивчалися В.О. Гринюком, С.І. Перепелицею,  

О.П. Кучинською та І.А. Тітко.  



17 
 

Цілком віддаючи належне названим дослідникам у частині значущості 

наукових позицій, необхідно зазначити, що деякі підходи, враховуючи 

законодавчі зміни та сучасні тенденції, потребують часткового переосмислення. 

З огляду на це актуальність теми дослідження полягає в тому, щоб у межах 

комплексного дослідження визначити основні проблемні питання, які постають  

у процесі примирення підозрюваного (обвинуваченого) та потерпілого на 

досудовому розслідуванні, та опираючись на висновки, зроблені на підставі 

дослідження теоретичного й емпіричного матеріалу, визначити можливі 

стратегії захисника, які сприятимуть максимально ефективному вирішенню 

кримінально-правового конфлікту.  

Метою дисертаційного дослідження є комплексний аналіз особливостей 

участі адвоката в процесі примирення підозрюваного (обвинуваченого) з 

потерпілим на досудовому розслідуванні з подальшим удосконаленням шляхом 

формулювання пропозицій, спрямованих на поліпшенням кримінального 

процесуального законодавства України і правозастосовної практики в аспекті  

предмета дослідження. 

Для досягнення вказаної мети поставлено такі основні завдання: 

- встановити значення участі захисника в процесі примирення 

підозрюваного з потерпілим на досудовому розслідуванні; 

- визначити концептуальні основи правового положення адвоката як 

учасника примирення в межах кримінального провадження; 

- узагальнити особливості участі адвоката в процесі примирення  

в межах кримінального провадження у формі приватного обвинувачення; 

- окреслити техніки проведення переговорів у межах процедури 

примирення за участю захисника; 

-  удосконалити поняття участі захисника в процесі примирення; 

-  удосконалити поняття примирення в кримінальному провадженні; 

- дослідити можливості поєднання ролі адвоката та медіатора в межах 

одного провадження; 
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- сформулювати пропозиції щодо механізму фіксації факту 

примирення та відшкодування шкоди на досудовому розслідуванні; 

- висвітлити процес становлення примирення в межах кримінального 

провадження  на території України;  

- проаналізувати ефективність актуальних механізмів примирення 

визначених кримінальним та кримінальним процесуальним 

законодавством у випадку відкриття кримінального провадження на 

підставі вчинення злочину пов’язаного з домашнім насиллям; 

- встановити результати застосування інституту примирення в межах 

кримінального провадження в інших країнах. 

Об’єкт дослідження – суспільні відносини, що виникають у зв’язку з 

участю адвоката в процесі примирення на  досудовому розслідуванні. 

Предмет дослідження – участь захисника в процесі примирення 

потерпілого з підозрюваним (обвинуваченим) на досудовому розслідуванні. 

Методи дослідження. У процесі вивчення правових проблем участі 

адвоката в процедурі примирення між підозрюваним (обвинуваченим) та 

потерпілим на підставі аналізу норм кримінального та кримінального 

процесуального законодавства було використано загальнонаукові та спеціальні 

методи наукового пізнання. Методологічну основу роботи становить 

діалектичний метод. До наступних  методів відносяться метод  системного 

аналізу, який використовувався в ході аналізу правових норм, що регламентують 

участь адвоката в процесі примирення потерпілого та підозрюваного 

(обвинуваченого) на досудовому розслідуванні (розділи 1–3); системно-

структурний – при дослідженні видів примирення в межах кримінального 

провадження (підрозділ 1.1), основних елементів правового статусу адвоката в 

межах процедури примирення (підрозділи 1.1, 2.1); за допомогою історико-

правового методу розглянуто концептуальні основи становлення примирення на 

території України (підрозділ 1.2); шляхом використання порівняльно-правового 

методу був здійснений порівняльний аналіз окремих положень нормативно-

правових актів вітчизняного і зарубіжного кримінального процесуального 
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законодавства, що регулюють інститут примирення в кримінальному 

провадженні (підрозділи 1.1, 1.2, 2.4); при розробленні пропозицій щодо 

внесення змін до чинного законодавства (КПК України та КК України) були 

використані формально-юридичний метод та метод моделювання (підрозділ 

1.1,). Вказані та інші методи використовувалися в роботі у взаємозв’язку і 

взаємозалежності, що забезпечило всебічність та повноту дисертаційного 

дослідження.  

Теоретичною основою для виконання дисертації є праці науковців у 

галузях кримінального процесу, кримінального права, історії держави і права, 

цивільного права, загальної теорії держави і права,  інших галузевих правових 

наук, психології, соціології та філософії. 

Нормативно-правовою базою дослідження є Конституція України, 

Кримінальний процесуальний кодекс України, Кримінальний кодекс України, 

Цивільний кодекс України, чинні вітчизняні та міжнародні нормативно-правові 

акти. 

Емпіричну основу дисертації становлять результати анкетування 205 

респондентів та аналіз 150 судових рішень 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що дисертація 

є одним із перших в Україні системних досліджень, в якому, з урахуванням змін 

чинного законодавства, проведено ґрунтовний аналіз особливостей участі 

адвоката в процесі примирення підозрюваного (обвинуваченого) з потерпілим на 

досудовому розслідуванні.  Визначено проблемні питання, пов’язані з обранням 

виду примирення в межах кримінального провадження, отриманням доказів, 

ходу переговорів, фіксації примирення тощо. У роботі сформульовано низку 

висновків і пропозицій та надані рекомендації щодо підвищення ефективності 

практичної діяльності адвоката як учасника примирення, серед яких 

найсуттєвішими є такі: 

Вперше: 

‐ описані можливості застосування адвокатом сучасних технік 

ведення переговорів у примиренні в межах кримінального провадження; 
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‐ обґрунтовано необхідність закріплення в чинному КПК України 

спеціальних особливостей примирення у випадку вчинення злочину, пов’язаного 

з домашнім насильством; 

‐ доводиться несумісність поєднання ролі адвоката та медіатора в 

межах одного провадження через негативні наслідки в результаті відсутності 

домовленості в межах сучасних реалій українського законодавства; 

‐ обґрунтовується позиція, відповідно до якої основою  успішного 

примирення є увага адвоката до інтересів як клієнта, так й іншої сторони. 

Удосконалено:  

‐ порівняльна характеристика всіх видів примирення, результатом 

яких є закриття кримінального провадження;  

‐ поняття примирення в межах кримінального провадження 

(примирення – це процес досягнення миру між сторонами шляхом проведення 

переговорів та установлення комфортного психологічного контакту між ними, 

що у підсумку виражається у відмові потерпілого від застосування 

найжорсткіших методів покарання. У випадку примирення бажаним є 

повернення матеріальної складової до початкового стану та\або відшкодування 

моральної шкоди ); 

‐ поняття  участі захисника в процесі примирення (комплекс дій, 

спрямованих на вирішення кримінально-правового конфлікту  шляхом ведення 

переговорів між потерпілим та правопорушником із наступним обранням 

вигідного для сторін виду примирення). 

‐ механізм фіксації адвокатом факту примирення та відшкодування 

шкоди на досудовому розслідуванні; 

Набули подальшого розвитку:  

‐ пропозиції розширити можливості звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим; 

‐ наукові положення, які обґрунтовують тісний взаємозв’язок між 

застосуванням інститут примирення на досудовому розслідуванні та 

рецидивною злочинністю.  
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Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним науковим та 

практичним дослідженням автора. Вказані положення, які становлять новизну 

роботи, розроблені на підставі власних досліджень. У дисертації не 

використовувались наукові ідеї, які належать співавторам опублікованих праць.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки 

дисертації оприлюднені у виступах автора  на міжнародних та всеукраїнській 

науково-практичних конференціях, а саме: «7 ogólnopolski zjazd kol naukowych przy 

wydzialach prawa i administracji» (Wrocław, Poland, 26-28 квітня 2017 р.); «Актуальні 

питання державотворення в Україні» (м. Київ, Україна, 19 травня 2017 р.);  

«Wielokierunkowosc Jako Gwarancja Postępu Naukowego» (Warsaw, Poland, 17 

лютого 2020 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки, сформульовані в 

дисертаційному дослідженні, відображені у 11 публікаціях, з яких 7 – статті в 

наукових фахових виданнях України, включених до ВАК, 2 – статті у 

міжнародних наукових фахових виданнях, 2 – матеріали науково-практичних 

конференцій.  

Структура та обсяг дисертації зумовлена метою, завданнями та  

предметом дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, що 

включають шість підрозділів, висновки, список використаних джерел ( 150 

найменувань) та додатки. Загальний обсяг дисертації становить 205 сторінок, з 

них 162 сторінок основного тексту. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

можуть бути використані: 

у науково-дослідній сфері – для проведення подальших наукових 

досліджень у межах реалізації теми «Участь захисника в процесі примирення 

підозрюваного з потерпілим на досудовому розслідуванні», розробки пропозицій 

і рекомендацій, спрямованих на поліпшення національного законодавства з 

питань удосконалення процесуального оформлення примирення в межах 

кримінального провадження; (акт впровадження результатів дисертаційного 

дослідження у науково-дослідну діяльність НДІПП від 4 вересня 2020 року); 
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у правозастосовній сфері – як рекомендації щодо вирішення низки 

проблемних правових питань, які виникають у процесі примирення в межах 

кримінального провадження; (акт впровадження результатів дисертаційного 

дослідження у практичну діяльність Касаційного кримінального суду у складі 

Верховного суду від 10 вересня 2020 року); (акт впровадження результатів 

дисертаційного дослідження у практичну діяльність Уповноваженого Верховної 

ради України з прав людини від 7 вересня 2020 року); (акт впровадження 

результатів дисертаційного дослідження у практичну діяльність Печерського 

районного суду міста Києва від 3 вересня 2020 року); (акт впровадження 

результатів дисертаційного дослідження у практичну діяльність 

Координаційного центру з надання правової допомоги від 4 вересня 2020 року); 

в освітній сфері – під час викладання навчальної дисципліни 

«Кримінальне процесуальне право України», а також під час проведення 

наукових досліджень, присвячених проблематиці кримінального 

процесуального права; (акт впровадження результатів дисертаційного 

дослідження в  освітній процес Академії праці, соціальних відносин і туризму 

від 9 вересня 2020 року); 

у законотворчій сфері – для удосконалення кримінального та 

кримінального процесуального законодавства України щодо особливостей 

примирення. (акт впровадження результатів дисертаційного дослідження у 

законотворчу діяльність комітету Верховної Ради України з питань правової 

політики); 
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РОЗДІЛ 1. СТАНОВЛЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ПРОЦЕДУРИ 
ПРИМИРЕННЯ ТА УЧАСТІ В НІЙ ЗАХИСНИКА 

 

1.1 Поняття, сутність та значення інституту примирення в кримінальному 

процесі України. Окремі аспекти впливу захисника 

На сьогоднішній день актуальною є тенденція розвитку відновного 

правосуддя в межах кримінального провадження, яка зосереджена на реалізації 

принципів гуманізму та захисті прав потерпілого. Прийняття чинного 

Кримінального процесуального кодексу України спричинило якісні та 

прогресивні зміни в одному з видів реалізації відновного правосуддя – процедурі 

примирення в кримінальному провадженні. Хоча на сьогоднішній день існують 

норми права, які регулюють зазначений процес, все-таки є очевидними 

прогалини, які потребують уваги законодавця.  

Зважаючи на актуальність зазначеної проблеми, питаннями  дослідження 

особливостей доказування та процедури примирення в межах кримінального 

провадження займалися такі відомі науковці, як Г.И. Алейников, С.Д. Гринько, 

Я.П. Зейкан, І.С. Краскова, Т.М. Мирошниченко, М.А. Погорецький, Г.Г. 

Скребец, О.С. Старенький, М.І. Хавронюк тощо. 

Звертаючись до міжнародних джерел права, які є основою інституту 

примирення варто зазначити Рекомендації №R (85) 11 Комітету міністрів Ради 

Європи «Про становище потерпілого в рамках кримінального права і процесу» 

(прийнята 28 червня 1985 р.), Рекомендації №R (99) 19 Комітету міністрів Ради 

Європи «Про медіацію в кримінальних провадженнях» (прийнята 15 вересня 

1999 р.), Основних принципів застосування програм реституційного правосуддя 

в питаннях кримінального правосуддя, затвердженої Резолюцією Економічної та 

Соціальної Ради ООН 2002/12 від 24 липня 2002 р. тощо. Так, усі ці документи 

окреслили напрями реалізації процедури примирення на території України. 

У законодавстві нашої держави інститут примирення існує в нормах 

Кримінального кодексу України (далі – КК України) у ст. 46, яка передбачає 

звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з 
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потерпілим. Також він є у положеннях Кримінального процесуального кодексу 

України (далі – КПК України) (відмова від обвинувачення в провадженнях 

приватного обвинувачення, укладення угоди про примирення між підозрюваним 

(обвинуваченим) та потерпілим)[1, с. 144-145]. 

Ураховуючи, що механізм примирення в межах кримінального 

провадження не можна назвати досконалим, саме участь захисника в процесі 

досягнення консенсусу є незамінною через наукову обізнаність та 

професіоналізм останнього. На сьогоднішній день чинне законодавство не 

встановлює чітких меж щодо правомірних можливостей адвоката по 

відношенню до сторін у процесі досягнення компромісу. До таких прогалин 

можна віднести питання механізму ініціації примирення, етичні обмеження 

щодо ведення переговорів, процедуру доказування відшкодування шкоди, 

фіксацію результатів примирення тощо. Враховуючи, що зазначені обставини є 

практико орієнтованими, об’єктивною необхідністю є написання законодавцем 

норм, які стали б плацдармом для єдино визначеного підходу в процесі 

досягнення компромісу на стадії досудового розслідування кримінального 

провадження. 

У законодавстві України, на жаль, досі відсутнє поняття «примирення», що 

гальмує нормативне закріплення цієї важливої юридичної угоди. Також це 

призводить до появи низки складних питань, які неможливо вирішити. 

Результатом такої невизначеності є тривалі наукові дискусії учених та практиків 

щодо механізму примирення, зокрема відносин у соціумі між потерпілим та 

підозрюваним. Підсумком таких дискусій є те, що примирення визнають украй 

важливою угодою з юридичного погляду як результат досягнення компромісу. 

Це перше. З іншого боку, доходять думки, що моральний бік та психологічний 

комфорт є другорядною складовою. 

Психологічний комфорт потерпілого та правопорушника також відіграє 

ключову роль у процесі примирення. Компроміс досягається не тільки за рахунок 

матеріальної складової, а через призму налагоджених взаємовідносин учасників. 

Зокрема, цю теорію підтримує О.О. Русман, на думку якого примирення – це 
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взаємно погоджене рішення обвинуваченого та потерпілого. Учений уважає, що 

кримінальний конфлікт можна вирішити як за допомогою прощення та не 

переслідування правопорушника, так і усвідомлення вини, відшкодування 

завданих збитків, а також закриття кримінального провадження [2]. 

 О.В. Перепадя зосереджує свою увагу на питанні важливості відсутності 

ворожнечі між суб’єктами конфлікту. Вчена зазначає, що примирення – це 

порозуміння між тим, хто вчинив злочин, та потерпілим (факт відновленого 

стану неконфліктності між ними) [3, с. 5-7]. Така позиція є слушною, оскільки 

відповідно до п. 4 ч. 7 ст. 474 КПК України, якщо існують обґрунтовані підстави 

вважати, що сторони не примирилися, суд зобов’язаний відмовити в 

затвердженні угоди про примирення [4]. 

 Відповідно до Постанови Верховного Суду України від 23.12.2005 №12 

«Про практику застосування судами України законодавства про звільнення 

особи від кримінальної відповідальності» (ухвалена до набрання чинності 

Кримінального процесуального кодексу України, але тепер чинна), 

примиренням винної особи з потерпілим (потерпілими) є акт прощення її ним 

(ними) в результаті вільного волевиявлення, що виключає будь-який 

неправомірний вплив незалежно від того, яка зі сторін була ініціатором та з яких 

мотивів [5]. 

 Має місце позиція, що основна особливість досягнення примирення – це 

укладення угоди між сторонами, яка всіх влаштовує. Так, на думку  

Є.В. Давидової, примирення з потерпілим – це домовленість між суб’єктом 

злочину та потерпілим (представником юридичної особи, потерпілим від 

злочину), що відображається в звільненні особи, яка вчинила правопорушення, 

від кримінальної відповідальності [6]. 

Подібної позиції дотримується і  М.О. Галімова, зазначаючи, що 

примирення – це досягнення взаємної домовленості між потерпілим та особою, 

яка вчинила злочин. У домовленості має бути відсутність претензій щодо 

вчиненого правопорушення. При цьому передбачена відмова потерпілого від 

притягнення підозрюваного до кримінальної відповідальності [7]. 
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На противагу вказаній позиції А.М. Ященко зазначає, що примирення в 

першу чергу є оформленою письмовою угодою. Юридичний зміст угоди полягає 

в засвідченні того, що суб’єкт, який вчинив злочин, обов’язково відшкодував 

завдані ним збитки або усунув шкоду, а потерпілий висловив своє задоволення 

вжитими щодо нього заходами та дав згоду на звільнення злочинця від 

кримінальної відповідальності [8, с. 9]. 

Підтримує вказану теорію і В.О. Рибалко, зазначаючи, що прихильні 

відносини між суб’єктами примирення не є визначальною обставиною для 

досягнення примирення. Учасники можуть мати винятково прагматичні мотиви, 

і єдина мета – це укладення взаємовигідної угоди [9, с. 362-363]. 

Думка вчених повністю збігається щодо питання обов’язкового досягнення 

узгодженості щодо відшкодування шкоди, а також надання згоди на звільнення 

від відповідальності або укладення угоди про примирення. Так, необхідна 

наявність моральних та етичних моментів у процесі досягнення компромісу 

(безконфліктного стану). Потерпілий може пробачити свого кривдника за 

страждання через вчинення злочину. При цьому моральний момент може 

виражатися у каятті щодо злочину та зменшенні відчуття провини, оскільки 

шкода потерпілому буде відшкодована. Проте залишається питання щодо 

обов’язковості морального аспекту в механізмі досягнення процедури 

примирення. 

Актуальність дослідження питання досягнення компромісу у процесі 

примирення проявляється через неоднозначність правозастосовної практики. 

Так, досягнення примирення передбачає відсутність конфлікту та приязного 

ставлення.  

Однак тут існує небезпека наразитися на своєрідні підводні камені, адже, 

на перший погляд, незрозуміло, чи насправді потерпілий пробачив 

підозрюваному (обвинуваченому) злочин та взагалі має намір мирно 

врегулювати конфлікт. У переважній більшості випадків потерпілий матиме на 

меті отримання компенсації, а не досягнення миру. Цими ж мотивами може 
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керуватися і той, кого підозрюють або обвинувачують, адже він теж прагне до 

мінімальних наслідків для себе, а саме закрити кримінальне провадження. 

У цій роботі вже йшлося про те, що не існує визначення поняття 

«примирення», що пояснює різні наукові погляди на основні складові механізму 

досягнення компромісу. В ході вивчення цих поглядів, а також положень 

нормативно-правового характеру можна дійти висновку про існування 

характеристик, властивих будь-якому механізму досягнення компромісу. 

Вважаємо, що обов’язковими є бажання підозрюваного чи обвинуваченого 

відшкодувати шкоду й готовність потерпілого відмовитися від наміру 

кримінального чи будь-якого іншого покарання кривдника. Дані елементи 

становлять достатню умову для оформлення юридично значимої угоди, яка може 

стати підставою для звільнення особи від відповідальності з огляду на 

примирення винного з потерпілим та укладення угоди про примирення [1,с.146-

147]. Але вказане не підтверджує, що мир між сторонами був досягнутий у 

повному обсязі. Саме тому, на нашу думку, примирення – це процес досягнення 

миру між сторонами шляхом проведення переговорів та установлення 

комфортного психологічного контакту між ними, що у підсумку виражається у 

відмові потерпілого від застосування найжорсткіших методів покарання. У 

випадку примирення бажаним є повернення матеріальної складової до 

початкового стану та\або відшкодування моральної шкоди. 

Якщо звернутися до національного законодавства, то інститут примирення 

є як у положеннях кримінального, так і кримінального процесуального 

законодавства.  

У кримінальному провадженні існує можливість звільнення особи від 

кримінальної відповідальності як наслідок примирення винного і потерпілого.  

У ст.44 Кримінального кодексу України йдеться про те, що особа, яка вчинила 

злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, 

передбачених Кодексом. Виняткова прерогатива цього кроку належить суду. 

Згідно із ст. 46 КК України особа, яка вперше вчинила кримінальний проступок 

або необережний нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних 
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правопорушень, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона 

примирилася з потерпілим та відшкодувала завдані нею збитки або усунула 

заподіяну шкоду [10]. Варто відзначити, що до 22.11.2018  ця стаття мала 

наступний вигляд: особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або 

необережний злочин середньої тяжкості, крім корупційних злочинів, 

звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона примирилася з 

потерпілим та відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду. 

Тобто, законодавець звузив кількість можливостей примирення для сторін. 

Враховуючи тенденцію до гуманізацію чинного кримінального законодавства 

дане рішення є досить спірним.  

Такій особі відповідно до ст. 285 КПК України роз’яснюється право на 

звільнення, а саме що передбачена можливість звільнення від кримінальної 

відповідальності у разі здійснення передбачених законом України про 

кримінальну відповідальність дій. Також необхідним кроком є пояснення суті 

підозри чи обвинувачення, підстави звільнення та право заперечення проти 

закриття кримінального провадження з цієї підстави. 

Відповідно до ст. 286 зазначеного Кодексу  звільнення від кримінальної 

відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється 

судом. У свою чергу, прокурор має встановити підстави для звільнення від 

відповідальності, отримати згоду підозрюваного на звільнення, скласти 

клопотання про звільнення від відповідальності та надіслати його до суду без 

проведення досудового розслідування. Перед направленням прокурор має 

ознайомити потерпілого із клопотанням та з’ясувати думку щодо можливості 

звільнення підозрюваного від відповідальності. Якщо під час здійснення 

судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з 

обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з 

клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, 

суд має невідкладно розглянути таке клопотання [4]. 

Відповідно до законодавства прокурор повинен надати суду клопотання 

про звільнення від відповідальності, в якому має бути зазначене наступне:  
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1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;  

2) анкетні відомості підозрюваного (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце 

народження, місце проживання, громадянство); 3) прізвище, ім’я, по батькові та 

займана посада прокурора; 4) виклад фактичних обставин кримінального 

правопорушення та його правова кваліфікація з зазначенням статті (частини 

статті) закону України про кримінальну відповідальність та формулювання 

підозри; 5) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та відомості 

про її відшкодування; 6) докази, які підтверджують факт вчинення особою 

кримінального правопорушення; 7) наявність обставин, які свідчать, що особа 

підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, та відповідна правова 

підстава; 8) відомості про ознайомлення з клопотанням потерпілого та його 

думка щодо можливості звільнення підозрюваного від кримінальної 

відповідальності; 9) дата та місце складення клопотання. До клопотання 

прокурора повинна бути додана й письмова згода особи на звільнення від 

кримінальної відповідальності [4]. 

Якщо звертатись до участі прокурора в процесі примирення в межах 

кримінального провадження, то варто відмітити, що прокурор користується 

багатьма процесуальними повноваженнями відповідної сторони процесу, крім 

права на закриття провадження шляхом примиренням [11, с.131]. Звичайно, що 

важливими елементами участі є закриття кримінального провадження у випадку 

відмови від обвинувачення у провадженнях приватного обвинувачення, 

направлення постанови до суду щодо звільнення від кримінальної 

відповідальності а також інформування сторін щодо можливості та особливостей 

примирення як через механізм звільнення від кримінальної відповідальності так 

і укладення угоди про примирення. 

Клопотання прокурора розглядається зі сторонами кримінального 

провадження та потерпілого. У свою чергу, суд обов’язково повинен з’ясувати 

думку потерпілого стосовно можливості звільнення підозрюваного або 

обвинуваченого від кримінальної відповідальності. У випадку встановлення 
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підстав, передбачених законом, суд закриває провадження, звільняє 

підозрюваного або обвинуваченого від відповідальності. Якщо ж 

встановлюється необґрунтованість клопотання про звільнення від кримінальної 

відповідальності, тоді суд відмовляє в його задоволенні, повертаючи клопотання 

прокурору. Також суд своєю ухвалою може продовжити судове провадження в 

загальному порядку, якщо клопотання надійшло після направлення 

обвинувального акту. При цьому ухвалу суду можна оскаржити в апеляційному 

порядку [4]. 

Окремі аспекти звільнення особи від кримінальної відповідальності 

висвітлені також у постанові Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 

№12 «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення 

особи від кримінальної відповідальності». Зокрема, зазначається, що звільнення 

від кримінальної відповідальності – це відмова держави від застосування щодо 

особи, яка вчинила злочин, встановлених законом обмежень певних прав і 

свобод шляхом закриття кримінальної справи, яке здійснює суд у випадках, 

передбачених Кримінальним кодексом України, у порядку, встановленому 

Кримінальним процесуальним кодексом України. Закриття кримінального 

провадження зі звільненням від кримінальної відповідальності можливе лише в 

разі вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, 

передбаченого КК України, та за наявності визначених у законі правових підстав, 

вичерпний перелік яких наведено в ч. 1 ст. 44 КК України, а саме у випадках, 

передбачених Кримінальним кодексом України [5]. 

Щодо процедури звільнення від кримінальної відповідальності, то  

А.М. Ященко відзначає, що ініціаторами досягнення примирення можуть бути 

як безпосередньо учасники конфлікту (потерпілий і обвинувачений), так і інші 

особи. Крім працівників правоохоронних органів, учений вказує на можливість 

залучення спеціальних інституцій [8]. 

На думку Ю.В. Бауліна, у разі вчинення злочинів невеликої та середньої 

тяжкості суспільство найчастіше зацікавлене у врегулюванні кримінально-

правового конфлікту іншим шляхом, ніж застосування покарання. Вчений 



31 
 

стверджує, що особа звільняється не стільки від кримінальної відповідальності, 

скільки від реалізації потенційної відповідальності, адже вищезазначене 

звільнення відбувається до початку моменту реальної кримінальної 

відповідальності, тобто до ухвалення обвинувального вироку суду. Ю.В. Баулін 

надає своє визначення поняттю: «Звільнення від кримінальної відповідальності 

– це передбачена законом відмова держави від застосування до особи, яка 

вчинила злочин, обмежень її певних прав і свобод, визначених КК України» [12, 

с. 373]. Вчений зазначає, що на сьогоднішній день поряд з класичною залежністю 

між злочином та покаранням набуває розвитку тенденція до врегулювання 

конфлікту, використовуючи інші методи, крім репресивного. Тим не менш 

вказане стосується в більшості злочинів невеликої та середньої  тяжкості [13, с. 

185].   

Продовжуючи вказану тематику, І.В. Празький надає наступне визначення 

поняттю звільнення від кримінальної відповідальності: «Це передбачена законом 

відмова держави не лише від публічного судового осуду вчиненого суспільно 

небезпечного діяння та особи, яка його вчинила, а і від можливих передбачених 

кримінальним законом обмежень особистого, майнового чи іншого характеру. 

Отже, при звільненні від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням з 

потерпілим, дійовим каяттям відбувається санкціонована державою відмова від 

засудження особи, вчиненого нею суспільно небезпечного діяння, застосування 

щодо цієї особи кримінально-правових заходів примусового характеру» [14, с. 12].   

Основні складові механізму досягнення примирення регулюють приписи 

кримінального та кримінального процесуального законодавства. Однак існують 

певні суперечності, на які слід звернути особливу увагу. Наприклад, не зовсім 

чітко прописаний механізм власне моменту примирення, його фіксації, не 

розкриваються повністю особливості відшкодування шкоди та її розрахунку 

тощо. Інакше кажучи, процесуальний бік звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим начебто чітко 
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регламентований кримінальним та кримінальним процесуальним 

законодавством, однак існують неузгодженості, які необхідно виправити. 

Однією із основних проблем, які стоять на шляху практичної реалізації 

процедури примирення, є недостатня регламентованість процесуальним 

законодавством. Зазначена позиція частково підтримується в дослідженні  

В.М. Кобернюка. На думку вченого, цей інститут характеризується 

проблемністю практичного застосування його аспектів. Через таку особливість 

обґрунтованою є доцільність наукового дослідження питань реалізації норм, які 

регулюють процедуру примирення [15, с. 3]. 

Цю сентенцію в своїх працях підтримує також В. Жмудь. Вчена стверджує, 

що саме нечасті випадки практичного застосування норм примирення є 

результатом недостатньої регламентації інституту в законодавчих актах [16, с. 

74]. 

Ще одним предметом дискусій є сама назва ст. 46 КК України «Звільнення 

від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з 

потерпілим». Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається 

невинуватою у вчиненні злочину та не може бути піддана кримінальному 

покаранню, поки її вину не буде доведено в законному порядку й встановлено 

обвинувальним вироком суду[17]. Це положення частково дублює і ст. 17 КПК 

України, в якій зазначено, що особа вважається невинуватою у вчиненні 

кримінального правопорушення та не може бути піддана кримінальному 

покаранню, поки її вину не буде доведено в порядку, передбаченому цим 

Кодексом, і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної 

сили[4]. Однак можливість звільнення від кримінальної відповідальності має 

місце винятково до ухвалення обвинувального вироку. Тобто «винним» 

правопорушник стає тільки в передбаченому законом випадку, але ніяк не на 

стадії досудового розслідування. Отже, назва ст. 46 КК України є дещо 

некоректною по відношенню до правопорушника.  

Згідно із ст. 46 КК України особа, яка вперше вчинила кримінальний 

проступок або необережний нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних 
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правопорушень, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона 

примирилася з потерпілим та відшкодувала завдані нею збитки або усунула 

заподіяну шкоду [10]. 

Інститут звільнення від кримінальної відповідальності характеризується 

значною кількістю переваг: виявлення гуманізму, швидкості відшкодування 

шкоди, процесуальною економією тощо. Проте, на жаль, механізми втілення 

норм закону потребують доопрацювання в межах його практичної реалізації. 

 У Кримінальному процесуальному кодексі України йдеться ще про один 

із шляхів примирення. Відповідно до ст.468 на стадії досудового розслідування 

та судового розгляду (до виходу суду до нарадчої кімнати) потерпілий і 

підозрюваний (обвинувачений) мають право укласти угоду про примирення. 

 З цього приводу О.В. Капліна зазначає, що інститут угод у межах 

кримінального провадження є «сучасною затребуваною практикою формою 

вирішення кримінально-правового конфлікту». Вчена наголошує, що 

незважаючи на відносну визначеність законодавцем  базових теоретичних  

положень інституту угод, правозастосовна практика нерідко демонструє 

наявність прогалин, які потребують поглибленого наукового та нормативного  

інтересу [18, с. 55]. 

 В угоді про примирення зазначаються її сторони, формулювання підозри 

чи обвинувачення та його правова кваліфікація із зазначенням статті (частини 

статті) закону України про кримінальну відповідальність, істотні для 

відповідного кримінального провадження обставини, розмір шкоди, завданої 

кримінальним правопорушенням, строк її відшкодування чи перелік дій, не 

пов’язаних із відшкодуванням шкоди, які підозрюваний чи обвинувачений 

зобов’язані вчинити на користь потерпілого, строк їх вчинення, узгоджене 

покарання й згода сторін на його призначення або на призначення покарання та 

звільнення від його відбування з випробуванням, наслідки укладення і 

затвердження угоди, наслідки невиконання угоди. В угоді зазначається дата її 

укладення та вона скріплюється підписами сторін [4]. Важливо відмітити, що 

ініціювання угоди може бути здійснено лише сторонами. В іншому випадку 
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існує можливість відмови судді щодо затвердження угоди про примирення. Так, 

наприклад, в ухвалі Святошинського районного суду міста Києва від 17.10.2019 

у справі №759/3960/19 «Обвинувачена ОСОБА_1 зазначила, що ініціатором 

укладення угоди про примирення був слідчий, який наполягав на її укладенні. 

Цю угоду вона підписала в кабінеті слідчого, при цьому потерпілий ОСОБА_2 

присутнім не був. Просила відмовити у затвердженні угоди». У зв’язку з цим 

суддя відмовив у затвердженні угоди про примирення[19]. 

Аналіз судової практики затвердження угоди про примирення дозволяє 

стверджувати, що найпоширенішими підставами відмови у затвердженні судом 

угоди про примирення є  (від найбільш поширеного до найменш поширеного) 

(Див. Додаток А): 

- відмова від примирення обома сторонами; 

- заперечення потерпілого проти примирення (на стадії судового розгляду); 

- невідшкодована шкода; 

- невизнання вини підозрюваним (обвинуваченим); 

- відсутність доказів вини особи. 

Аналіз судової практики дозволяє дійти висновку, що найчастіше угоди 

про примирення укладаються щодо таких злочинів, як крадіжка, шахрайство та 

нанесення тілесних ушкоджень. У результаті затвердження угод про примирення 

найпоширенішими видами покарання є штраф та громадські роботи (див. 

Додаток А). 

Показовими є наступні рішення суду, аналіз яких дозволяє стверджувати, 

що всі необхідні складові для ефективного примирення мали місце. Однак 

часткова неуважність до потреб іншої сторони спричинила додатковий конфлікт, 

а не вирішення початкового. Більше того, застосування адвокатом навичок 

ведення переговорів могли перемінити хід провадження до його закриття.  
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Так, відповідно до ухвали Рубіжанського міського суду Луганської області 

від 16.06.2020 №425/1326/20 «Під час підготовчого судового засідання 

обвинувачена ОСОБА_1 свою вину в інкримінованому їй злочині визнала 

повністю та підтвердила, що дійсно добровільно уклала угоду з потерпілою 

особою про примирення. Однак надала пояснення, що не зрозумівши роз`яснень 

слідчого уклала угоду про примирення з визначенням міри покарання у вигляді 

1 /одного/ року позбавлення волі з застосуванням ст. 75 КК України. Крім того, 

обвинувачена стверджувала, що хотіла укласти угоду з визначенням покарання 

у вигляді штрафу. В підготовчому судовому засіданні обвинувачена та потерпіла 

висловили свою згоду на укладення угоди про примирення, однак мали намір та 

очікували на призначення покарання у вигляді штрафу. 

Відповідно до ст. 474 ч. 7 п. 4 КПК України суд відмовляє у затвердженні 

угоди, якщо існують обґрунтовані підстави вважати, що укладення угоди не було 

добровільним, або сторони не примирилися. Викладене вище свідчить, що 

укладена 05.05.2020  між потерпілою ОСОБА_2 та обвинуваченою ОСОБА_1 на 

стадії досудового розслідування угода про примирення не була добровільною в 

частині визначення міри покарання». 

Вказане судове рішення ілюструє варіативність можливостей розв’язання 

цієї проблеми. Тобто, цілком імовірно, що активна участь захисника сприяла б 

не лише більш ґрунтовній обізнаності наслідків обрання  стратегії захисту, але, 

враховуючи готовність потерпілого до примирення, досягненню домовленості 

щодо інших умов угоди, які б задовольняли сторони в повну міру [20]. 

Наступним показовим рішенням, де яскраво проілюстрована проблема 

нерозуміння сторін мотивів один одного, є Ухвала Деснянського районного суду 

м. Києва у справі № 754/14069/19. Відповідно до рішення  «підозрювана 

ОСОБА_1 клопотання прокурора підтримала та просила його задовольнити. На 

підтвердження відшкодування завданих потерпілій ОСОБА_2 матеріальних 

збитків, ОСОБА_3 надала суду для долучення до матеріалів справи копію 
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квитанції № Р24А68288005806128902344 від 09.10.2019 року про переказ 

грошових коштів у розмірі 2.261,31 грн. на карту Приватбанку потерпілої 

ОСОБА_2.  Потерпіла ОСОБА_2 проти клопотання прокурора про звільнення 

підозрюваної від кримінальної відповідальності категорично заперечувала, 

посилаючись на те, що фактично примирення з підозрюваною не було досягнуто. 

Крім того зазначила, що заяву про звільнення підозрюваної ОСОБА_3 від 

відповідальності вона написала за вмовлянням останньої. Враховуючи 

обставини справи, а також категоричну незгоду потерпілої ОСОБА_2 на 

звільнення підозрюваної ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності та відмову 

потерпілої від підпису та від примирення через наявність матеріальних претензій 

до підозрюваної, суд дійшов до висновку, що клопотання про звільнення від 

кримінальної відповідальності відносно ОСОБА_3, яка підозрюється у вчиненні 

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України, є 

необґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню та вважає за необхідне 

повернути це клопотання прокурору для здійснення кримінального провадження 

в загальному порядку» [21]. Таке рішення суду яскраво висвітлило перелік 

проблемних питань, серед яких  відсутність домовленості щодо розміру шкоду  

(хоча правопорушниця з метою її відшкодування переказала потерпілій кошти, 

про що надала суду докази), тиск на потерпілого, відсутність узгодженості між 

сторонами. Всі вказані фактори сприяли відмові суду від затвердження угоди.  

Аналіз вказаного рішення дозволяє стверджувати, що участь захисника та 

сприяння останнього контакту між сторонами та обговоренню всіх наявних 

претензій, могли б сприяти іншому результату завершення кримінального 

провадження.  

Варто звернути увагу, що у випадку незатвердження суддею угоди про 

примирення повторне звернення не допускається. Підставою відмови може стати 

будь-яка невідповідність вимогам законодавця в частині угод – навіть у випадку, 

коли сторони дійшли консенсусу та примирились. Так, в ухвалі Свалявського 

районного суду Закарпатської області від 10 жовтня 2019 року у провадженні  
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№ 1-кп/306/173/19 підставою для відмови було неправильне формулювання 

статуту правопорушника: «Враховуючи наведене, ОСОБА_2 має статус 

обвинуваченого і угода мала укладатися з обвинуваченим, а не 

підозрюваним»[22]. 

В іншому провадженні в ухвалі від Білгород-Дністровського районного 

суду від 14 лютого 2018 року суддя своєю ухвалою постановив наступне: «З 

тексту угоди про примирення між потерпілою ОСОБА_3 та обвинуваченим 

ОСОБА_1 вбачається, що вона містить формулювання підозри, але не містить її 

правової кваліфікації з зазначенням статті (частини статті) закону України про 

кримінальну відповідальність» [23]. Тобто, навіть подібні неузгодженості є 

підставою відмови у затвердженні угоди про примирення. 

Варто зазначити, що укладаючи угоду про примирення, слід приділити 

особливу увагу всім вимогам законодавця щодо положень угоди. В іншому 

випадку навіть після успішно проведених переговорів, результатом яких стала 

домовленість між потерпілим та правопорушником, цілком ймовірно, що в 

затвердженні угоди буде відмовлено.  

Ураховуючи вказане вище, на нашу думку, в процесі примирення одну з 

провідних ролей грає саме адвокат, який, керуючись правовою обізнаністю та 

досвідом, зможе проконтролювати всі стадії примирення. Тобто, участь 

захисника значно підвищить шанси правильного процесуального оформлення 

правочинів у межах кримінального провадження. З цього приводу  

Г.Т. Іскендерова  зазначає, що «участь адвоката як представника потерпілого при 

укладенні угоди про примирення зумовлене необхідністю роз’яснення 

процедури укладення угоди про примирення, оскільки участь слідчого, 

прокурора, суду прямо заборонена ч. 1 ст. 469 КПК України. Наслідком 

невірного розуміння процедури укладення угоди може бути відмова судом у 

затвердженні угоди»[24, с. 48].  

Такі види примирення, як звільнення від кримінальної відповідальності та 

укладення угоди, частково визначені законодавцем. Норми, що передбачають ці 

процедури та містять саме поняття «примирення», мають відносно окреслений 
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механізм реалізації та розподілу повноважень між уповноваженими органами 

щодо фіксації досягнення компромісу між правопорушником і потерпілим та 

механізм відповідальності у випадку невиконання взятих обов’язків. Наступний 

вид примирення, який може мати місце в межах кримінального провадження,– 

закриття кримінального провадження приватного характеру у зв’язку з відмовою 

потерпілого від обвинувачення. Так, відповідно до ч. 4 ст. 26 КПК України 

кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення розпочинається 

лише на підставі заяви потерпілого. При цьому відмова останнього (або його 

представника) від обвинувачення  є підставою для закриття провадження у формі 

приватного обвинувачення. Це також підтверджує п. 7 ч. 1 ст. 284, де 

передбачено, що кримінальне провадження закривається в разі, якщо 

потерпілий, а у випадках, передбачених КПК України, його представник 

відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного 

обвинувачення, крім кримінального провадження щодо злочину, пов’язаного з 

домашнім насильством [4]. (Порівняльна таблиця видів примирення див. 

Додаток Б). 

Відповідно до статті 477 КПК України кримінальним провадженням у 

формі приватного обвинувачення є провадження, яке може бути розпочате 

слідчим, прокурором лише на підставі заяви потерпілого щодо кримінальних 

правопорушень, передбачених: 1) частиною першою статті 122 (умисне 

середньої тяжкості тілесне ушкодження без обтяжуючих обставин), статтею 125 

(умисне легке тілесне ушкодження), частиною першою статті 126 (умисне 

завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій без обтяжуючих 

обставин), статтею 126-1 (домашнє насильство), частиною першою статті 129 

(погроза вбивством без обтяжуючих обставин), статтею 132 (розголошення 

відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом 

імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби), частиною 

першою статті 133 (зараження венеричною хворобою без обтяжуючих 

обставин), статтею 134 (незаконний аборт або стерилізація), частиною першою 
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статті 135 (залишення в небезпеці без обтяжуючих обставин), частиною першою 

статті 136 (ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя 

стані, без обтяжуючих обставин), частиною першою статті 139 (ненадання 

допомоги хворому медичним працівником без обтяжуючих обставин), частиною 

першою статті 142 (незаконне проведення дослідів над людиною без 

обтяжуючих обставин), статтею 145 (незаконне розголошення лікарської 

таємниці), статтею 151-2 (примушування до шлюбу), частиною першою статті 

152 (зґвалтування без обтяжуючих обставин), частиною першою статті 153 

(сексуальне насильство), статтею 154 (примушування до вступу в статевий 

зв’язок), частиною першою статті 161 (порушення рівноправності громадян 

залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань без 

обтяжуючих обставин), частиною першою статті 162 (порушення 

недоторканності житла без обтяжуючих обставин), частиною першою статті 163 

(порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої 

кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер, без 

обтяжуючих обставин), частиною першою статті 164 (ухилення від сплати 

аліментів на утримання дітей без обтяжуючих обставин), частиною першою 

статті 165 (ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків без 

обтяжуючих обставин), частиною першою статті 168 (розголошення таємниці 

усиновлення (удочеріння) без обтяжуючих обставин), частиною першою статті 

176 (порушення авторського права і суміжних прав без обтяжуючих обставин), 

частиною першою статті 177 (порушення прав на винахід, корисну модель, 

промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, 

раціоналізаторську пропозицію), статтею 180 (перешкоджання здійсненню 

релігійного обряду), статтею 182 (порушення недоторканності приватного 

життя), частиною першою статті 194 (умисне знищення або пошкодження майна 

без обтяжуючих обставин), статтею 195 (погроза знищення майна), статтею 197 

(порушення обов’язків щодо охорони майна), статтею 203-1 (незаконний обіг 

дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх 

виробництва), частиною першою статті 206 (протидія законній господарській 
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діяльності без обтяжуючих обставин), статтею 219 (доведення до банкрутства - 

щодо дій, якими завдано шкоду кредиторам), статтею 229 (незаконне 

використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, 

кваліфікованого зазначення походження товару), статтею 231 (незаконне 

збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять 

комерційну або банківську таємницю), статтею 232 (розголошення комерційної 

або банківської таємниці), статтею 232-1 (незаконне використання інсайдерської 

інформації - щодо дій, якими заподіяно шкоду правам, свободам та інтересам 

окремих громадян або інтересам юридичних осіб), статтею 232-2 (приховування 

інформації про діяльність емітента), частиною першою статті 355 

(примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань 

без обтяжуючих обставин), статтею 356 (самоправство - щодо дій, якими 

заподіяно шкоду правам та інтересам окремих громадян або інтересам власника), 

частиною першою статті 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-

обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних 

мереж чи мереж електрозв’язку, без обтяжуючих обставин), частиною першою 

статті 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-

обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, 

комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені 

особою, яка має право доступу до неї, без обтяжуючих обставин), статтею 364-1 

(зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного 

права незалежно від організаційно-правової форми), статтею 365-1 (перевищення 

повноважень службовою особою юридичної особи приватного права незалежно 

від організаційно-правової форми), статтею 365-2 (зловживання повноваженнями 

особами, які надають публічні послуги) Кримінального кодексу України [45]. 

Незважаючи на наявність наукових дискусій щодо особливостей 

формування та реалізації положень інституту приватного обвинувачення, вчені 

все-таки сходяться у відмінних характеристиках щодо ролі потерпілого та 

можливостях впливу на хід провадження. Так, аналізуючи історичний розвиток 
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приватного обвинувачення в межах кримінального провадження, С.І. 

Перепелиця відмічає, що вказана форма впродовж свого розвитку через призму 

темпоральної характеристики відзначалася різними формами свого правового 

закріплення та реалізації. Автор зазначає як про повне ігнорування 

волевиявлення потерпілого, так і про його ключову роль у процесі вирішення 

кримінально-правового конфлікту, що зумовило подальший розвиток як 

окремого виду судової діяльності (наприклад, медіації). Вчений зазначає, що 

приватне обвинувачення в межах кримінального провадження є комплексним 

соціально-правовим явищем, яке становить собою індикатор дії принципів 

змагальності та диспозитивності; виявляє  ступінь демократизму держави; є 

показником залучення особи до ходу кримінального провадження та доступу до 

інформації тощо[25, с. 181]. 

Проблемам прав потерпілого також приділяла увагу і О.П. Кучинська. На 

думку вченої, потерпілий та обвинувачений у межах кримінального 

провадження завжди перебували в нерівному становищі.  Науковець вказує, що 

«ні законодавчі, ні виконавчі органи влади не виявляють, всупереч своїм 

конституційним обов’язкам, інтересу до захисту осіб, що стали жертвами 

злочинів чи зловживань. Тому виникає гостра необхідність у таких змінах 

кримінально-процесуального законодавства, за яких центровим процесуальним 

учасником була б жертва злочину» [26, с.10]. 

О.Ф. Тенсіна зазначає, що саму природу приватного обвинувачення 

визначає диспозитивна основа, що має свій вияв у можливості подати заяву про 

вчинення злочину до мирового суду з вимогою про захист і відновлення 

порушених злочином прав і законних інтересів. На думку вченої, примирення в 

межах кримінального провадження приватного обвинувачення становить собою 

свободу волевиявлення сторін[27, с.6-7]. 

Тобто, як норми права, так і наукова доктрина підтверджують, що 

визначною особливістю приватного обвинувачення в межах кримінального 

провадження є перш за все волевиявлення потерпілого та його бажання 

продовжити чи закрити справу. При наявності такого бажання ні прокурор, ні 
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суддя не мають права чинити будь-які перешкоди та зобов’язані закрити 

кримінальне провадження відповідно до чинного законодавства. 

Незважаючи на чітко встановлені імперативні норми по відношенню до 

рішення особи про відмову від обвинувачення, мають місце випадки, коли 

правоохоронні органи чинять перешкоди в реалізації такого права. З цього 

приводу І.А. Тітко вказує, що ідея пріоритетності в межах кримінального 

провадження на приватних інтересів його учасників лежить в основі теорії 

відновного правосуддя, яка відзначається активним розвитком та поширенням 

на світовій правовій арені. На думку вченого, незважаючи на якісно нові підходи 

до інституту приватного обвинувачення, має місце стереотипність мислення та 

відчутний слід правозастосовної практики на основі положень Кримінально-

процесуального кодексу України 1960 р. Тобто, незважаючи на наявність 

сучасних нормативних конструкцій, які були затверджені з метою захисту 

приватних інтересів, не є гарантією їх ефективне застосування та відсутність 

зловживань. Учений стверджує, що «між інтересами приватних учасників і 

дискреційними повноваженнями посадових осіб, при поєднанні їх в межах 

одного кримінального процесуального інституту, існує обернено пропорційний 

зв'язок: розширення ролі приватного інтересу як рушійного чинника для 

початку, зміни або припинення певних правовідносин передбачає звуження 

правозастосовної дискреції»[28,с. 8]. 

На думку О.Г.Яновської, визначною особливістю кримінального 

провадження у формі приватного обвинувачення є те, що його ініціація 

відбувається лише за волею потерпілого від злочину, його законним 

представником чи представником. У зв`язку з цим пріоритетними в такому 

випадку є інтереси потерпілого, а не держави. Саме тому ключовим у 

приватному обвинуваченні є волевиявлення потерпілого та його оцінка всієї 

ситуації з наступним самостійним прийняттям рішення щодо примирення та 

пробачення правопорушника. Вчена зазначає, що основна роль щодо прийняття 

рішення про закриття кримінального провадження у формі приватного 

обвинувачення належить саме потерпілому[29, с. 243]. 
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Водночас варто звернути увагу, що законодавство жодним чином не 

ставить умови для прийняття рішення про відмову потерпілого від 

обвинувачення, повністю надаючи свободу дій стороні. Проте подібна 

відсутність нагляду за цим процесом може призвести до переліку зловживань. 

Наприклад, С.І. Перепелиця вважає, що можливість відмови від обвинувачення 

без мотивування такого вчинку є одночасно і виявом диспозитивності в процесі 

здійснення процесуальних прав, а з іншої сторони – створює широке поле для 

правопорушень через можливість тиску на потерпілого [30, с. 11]. З цією 

позицією важко не погодитися, враховуючи особливості кримінального 

провадження на території України. Зокрема, досить частими є випадки погроз із 

боку правопорушників по відношенню до потерпілих з метою ініціювання 

закриття кримінального провадження. 

Проблема тиску в процесі примирення не є новою для нашої держави і 

потребує нормативного вирішення. Наприклад, у Кримінально-процесуальному 

кодексі Республіки Білорусь існує перелік випадків, коли прокурор має право 

втрутитися у процес, якщо злочинне діяння вчинене по відношенню до особи, 

яка знаходиться в службовій або іншій залежності від обвинуваченого, або через 

інші обставини. В такому випадку прокурор має право в будь-який момент взяти 

участь у судовому розгляді і підтримувати обвинувачення в суді. Подібна норма, 

можливо, і не забезпечує повну відсутність тиску на потерпілого, однак дає 

повноваження державі у випадку гострої необхідності захистити права особи 

[31]. 

Подібне нововведення було прийнято і на території України. Так, 

ґрунтуючись на  Законі України "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про 

запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із 

цими явищами" (№ 0119 від 14.11.2016) та Законі України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству» (№ 2229-VIII від 07.12.2017 )  у КПК України 

та КК України були введені зміни, які стосуються вчинення злочину, пов’язаного 

з домашнім насильством.  
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Незважаючи на відносну визначеність законодавцем базових 

характеристик процедур звільнення від кримінальної відповідальності та 

укладення угоди про примирення, існує необхідність неупередженого погляду на 

вказані правочини через призму ст. 126-1 КК України (домашнє насильство). 

Вказана стаття передбачає, що домашнє насильство, тобто умисне систематичне 

вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства щодо 

подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває 

(перебував) у сімейних або близьких відносинах, що призводить до фізичних або 

психологічних страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної 

залежності або погіршення якості життя потерпілої особи, карається 

громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або 

арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років, 

або позбавленням волі на строк до двох років [10]. 

За даними ПРООН, від фізичного домашнього насильства в Україні 

страждає орієнтовно 1,8 млн жінок [32]. Тому на сьогоднішній день зазначена 

тема є актуальною в межах соціальної повістки, що відображається і на змінах 

чинного законодавства. 

Аналіз норм КПК України дозволяє стверджувати, що така форма 

примирення, як відмова від обвинувачення, фактично заборонена у випадку 

вчинення злочину, передбаченого 126-1 КК України [4]. Вказані нововведення 

цілком очікувані, враховуючи соціальну повістку, вимоги міжнародних 

інституцій та жахливу прогалину законодавця, яка щороку дозволяла 

кривдникам маніпулювати поняттям «примирення» та емоційною нестійкістю 

своїх жертв.  

Дійсно, інститут примирення у випадку вчинення такого злочину, як 

домашнє насилля в тому вигляді, який мав місце до останніх змін [33], навряд чи 

дасть дійсно ефективний результат нівелювання конфлікту. Вказане базується на 

тому, що сама суть сімейної конфронтації має глибокий довгостроковий 

характер. І навіть участь захисника, який може допомогти обговорити основні 

проблеми, не гарантуватиме подальшу безпеку сторонам. Більше того, 
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примирення шляхом укладення угоди матиме швидше провокуючий характер, 

ураховуючи такі наслідки, як узгоджене покарання та судимість 

правопорушника. Тобто застосування інституту примирення у провадженнях 

щодо злочинів домашнього насилля є нічим іншим, як фікцією, яка лише 

спровокує агресора на подальші злочини, але жодним чином не сприятиме 

вирішенню конфлікту. 

Звичайно мотиви законодавця щодо обмеження можливості закриття 

провадження через досягнення домовленості з потерпілим на досудовому 

розслідуванні є цілком зрозумілими, адже поширеною практикою був тиск на 

потерпілого з метою уникнення кримінальної відповідальності шляхом 

зловживання інститутом примирення. Однак, на нашу думку, сьогоднішній 

механізм є недосконалим з низки  причин. Відповідно до ст. 126-1 КК України 

домашнє насильство, тобто умисне систематичне вчинення фізичного, 

психологічного або економічного насильства щодо подружжя чи колишнього 

подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або 

близьких відносинах, що призводить до фізичних або психологічних страждань, 

розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення 

якості життя потерпілої особи, - карається громадськими роботами на строк від 

ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк до шести місяців, 

або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до 

двох років. П. 4,  ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію 

домашньому насиллю» [34] детальніше розкриває вказану статтю:  

економічне насильство - форма домашнього насильства, що включає 

умисне позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи документів або 

можливості користуватися ними, залишення без догляду чи піклування, 

перешкоджання в отриманні необхідних послуг з лікування чи реабілітації, 

заборону працювати, примушування до праці, заборону навчатися та інші 

правопорушення економічного характеру;  

психологічне насильство - форма домашнього насильства, що включає 

словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, 
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переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження 

волевиявлення особи, контроль у репродуктивній сфері, якщо такі дії або 

бездіяльність викликали у постраждалої особи побоювання за свою безпеку чи 

безпеку третіх осіб, спричинили емоційну невпевненість, нездатність захистити 

себе або завдали шкоди психічному здоров'ю особи; 

фізичне насильство - форма домашнього насильства, що включає ляпаси, 

стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання, а також незаконне 

позбавлення волі, нанесення побоїв, мордування, заподіяння тілесних 

ушкоджень різного ступеня тяжкості, залишення в небезпеці, ненадання 

допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, заподіяння 

смерті, вчинення інших правопорушень насильницького характеру. 

Так, законодавець статтею 126-1 КК України передбачив досить широке 

коло правопорушень, які є підставою для кримінальної відповідальності (від 

громадських робіт до 2 років позбавлення волі).  

Ураховуючи зазначене, виникають питання, а саме – якщо підлітку 

заборонити виходити з дому пізно вночі – це є позбавленням волі? (Позбавлення 

волі може полягати у триманні особи в місці, де вона взагалі не бажає або більше 

не бажає перебувати, або в поміщенні її в місце, яке вона не має змоги вільно 

залишити, хоча бажає цього. Відтак, обов'язковою ознакою складу злочину у 

його першій формі є місце. Ним можуть бути як приміщення (кімната, камера, 

погріб тощо) чи комплекси приміщень (підвал багатоповерхового будинку, 

лікарня) [35, с.333].  І , як наслідок, формою фізичного насильства, за яке батьків 

можна позбавити волі на 2 роки? 

Чи якщо мати відмовиться давати кишенькові гроші (як форма 

економічного насильства),  це є підставою для громадських робіт?  

Варто зрозуміти, що вчинення правопорушень, передбачених ст. 126-1 КК 

України, є дійсно жахливими, враховуючи, що вчиняються стосовно 

найрідніших та найближчих. Однак саме це і є наріжним каменем, адже факт 

постановлення обвинувального вироку не передбачає автоматичне розлучення 

(більше того, його може і не бути). І що,  на нашу думку, найголовніше, не 
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нівелює факту батьківства  щодо дитини.  Виникає питання:  що буде з  

сімейними стосунками, які цілком ймовірно не припиняться? Звичайно,  маємо 

на увазі не категорію справ, де мати вимушена рятуватись втечею з рідного дому 

з дитиною, боячись за  своє  життя.  Швидше йдеться про дзвінок до поліції 

ображеною дитиною, якій не дозволяють відвідати нічну дискотеку.  

Саме тому, на нашу думку, існує необхідність здійснення державного 

контролю за злочинами, пов’язаними з домашнім насиллям не лише шляхом 

застосування репресивних методик, але й уведення інституцій, які сприятимуть 

виявленню можливості збереження сімейних взаємовідносин. Тобто, доцільно 

ввести ще одну складову, яка в контексті вказаної ситуації приведе до 

максимально ефективного вирішення кримінально-правового конфлікту.  

Показовим рішенням в контексті заданої теми (так як підставою відкриття 

кримінального провадження було вчинення злочину пов’язаного з домашнім 

насиллям) є Ухвала Старокостянтинівського  районного суду Хмельницької 

області від 18 червня 2020 року у  справі № 683/377/20. Відповідно до тексту 

судового рішення  « в підготовчому засіданні обвинувачений ОСОБА_2 та 

потерпіла ОСОБА_1 заявили, що не бажають затвердження угоди про 

примирення, укладеної між ними 18 лютого 2020 року. Позицію обвинуваченого 

підтримав його захисник О. Л.  Прокоф`єв. Прокурор В. М. Арсенюк  уважає, що 

за таких обставин, не має підстав для затвердження угоди між потерпілою та 

обвинуваченим і кримінальне провадження підлягає продовженню у загальному 

порядку. Суд, заслухавши думку прокурора, інших учасників судового розгляду, 

дослідивши угоду про примирення, вважає, що слід відмовити в затверджені 

угоди та продовжити судове провадження у загальному порядку» [36].   

Цей приклад підтверджує теорію, що у випадку вчинення злочину, 

пов’язаного з домашнім насиллям, актуальні правові механізми впливу не 

задовольняють потреб у суспільстві в повну міру. Більше того, існує очевидна 

необхідність зміни вектору реагування держави на злочину подібного характеру 
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із залученням спеціалістів у сфері психології. Це сприятиме не лише зниженню 

рівня агресії в суспільстві. але й процесуальній економії.  

Ураховуючи саму специфіку основи проблеми, варто застосувати метод, 

який дозволить досягти найкращих (з можливих) результатів – надання 

кваліфікованої психологічної допомоги. Вказане ґрунтується на тому, що 

кримінальне провадження рано чи пізно буде закрито, а  продовження відносин 

сімейного характеру досить вірогідне. Конфлікт у середині родини не буде 

вирішений шляхом повідомлення про злочин. Тому існує реальна необхідність 

сімейної терапії в рамках спеціалізованої, передбаченої державою, програми для 

кривдників. Ураховуючи, що вказаний механізм роботи з кривдниками вже 

визначений у Законі України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству» (№ 2229-VIII від 07.12.2017), то доцільною є необхідність його 

застосування і в інституті примирення в межах кримінального процесуального 

законодавства. Саме тому доцільним буде у випадку вчинення злочину, 

пов’язаного з домашнім насиллям,  умовою примирення в межах звільнення від 

кримінальної відповідальності або затвердженні угоди про примирення 

передбачити обов’язок кривдника пройти пробаційну програму, передбачену 

вказаним законодавством, з обов`язковою довідкою від керівника програми 

щодо реальної можливості примирення сторін (див. Додаток В). 

Тобто, з одного боку, заборона держави на закриття кримінального 

провадження у зв’язку з відмовою від обвинувачення забезпечить притягнення 

кривдника до кримінальної відповідальності, а можливість звільнення від 

кримінальної відповідальності  у зв’язку з примиренням винного з потерпілим 

або укладення угоди про примирення після проходження програми для 

кривдників сприятиме нівелюванню конфлікту, убезпеченню потерпілого та 

відносній стабілізації сімейних відносин.  

Наступним проблемним питанням, яке досить часто виникає в процесі 

закриття кримінального провадження у зв'язку з відмовою потерпілого від 

обвинувачення, є можливість шантажу підозрюваного з метою отримання певної 
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вигоди. В процесі розслідування, при відмові потерпілого від обвинувачення, 

досить часто співробітники правоохоронних органів можуть застосувати щодо 

нього ст. 384 КК України, яка передбачає, що завідомо неправдиве показання 

свідка, потерпілого, складені для надання або надані органу, що здійснює 

досудове розслідування, виконавче провадження, суду, Вищій раді правосуддя, 

тимчасовій слідчій чи спеціальній тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради 

України, подання завідомо недостовірних або підроблених доказів караються 

виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести 

місяців, або обмеженням волі на строк до двох років. Ті самі дії, поєднані з 

обвинуваченням у тяжкому чи особливо тяжкому злочині, або зі штучним 

створенням доказів обвинувачення чи захисту, а також вчинені з корисливих 

мотивів, караються виправними роботами на строк до двох років або 

обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк від двох 

до п'яти років[10]. 

У процесі розслідування злочинів досить важко відмежувати, чи особа 

навмисне подала заяву про вчинення злочину з метою отримання вигоди від 

підозрюваного, чи рішення про примирення сформувалося вже безпосередньо в 

ході розслідування через проведення переговорів та досягнення консенсусу. 

Досить часто подібні випадки мають місце у справах про зґвалтування, де особи, 

які насправді не є потерпілими, шляхом ініціювання кримінального провадження 

шантажують підозрюваних. Ураховуючи, що подібний склад злочину 

передбачає  позбавлення волі від трьох років, а сам факт підозри в 

правопорушенні подібного типу вже підриває репутацію особи, бажання 

завершити розслідування якнайшвидше превалює порівняно з виявленням факту 

вчинення правопорушення, отриманням доказів та оформленням обвинувачення. 

Визначити, чи насправді це склад злочину, передбачений ст. 384 КК України, чи 

можливість примирення в межах відмови від обвинувачення, надзвичайно 

складно, а в деяких випадках – майже неможливо. Єдиним ґрунтовним 

фактором, який відрізняє такі розходження, є сам факт вчинення злочину 

підозрюваним, який фігурує в межах визначеного кримінального провадження. 
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Тобто підозрюваний (обвинувачений) повинен самостійно обрати для себе 

стратегію поведінки в межах досудового розслідування, ґрунтуючись на фактах 

щодо вчинення правопорушення. 

Окремо треба відзначити, що досягнення компромісу та можливість 

примирення можливе лише завдяки встановленню фактів добровільності та 

доброчесності як зі сторони потерпілого, так і підозрюваного (обвинуваченого). 

Варто також звернути увагу на необхідність обов’язкової наявності основних 

показників примирення, як відшкодування шкоди та моменту задоволення 

емоційних потреб (факту прощення). Для вказаних факторів досить бажаним є 

наявність письмової фіксації з метою уникнення правових непорозумінь у 

майбутньому. 

Вказані інститути, а саме відмова від обвинувачення, звільнення від 

кримінальної відповідальності та укладення угоди про примирення, передбачені 

кримінальним та кримінальним процесуальним законодавством, мають багато 

спільних та відмінних рис. Однією з найголовніших рис, яка об’єднує інститути 

звільнення від кримінальної відповідальності, укладення угоди про примирення 

та відмову від обвинувачення, є їх мета: досягнення компромісу, можливість 

відшкодування потерпілому шкоди та збитків, пом’якшення (звільнення) 

покарання підозрюваному (обвинуваченому) тощо.  

Ще однією спільною рисою є те, що звільнення від кримінальної 

відповідальності, укладення угоди про примирення та відмова від обвинувачення 

можливі як на стадії досудового розслідування, так і на стадії судового розгляду. 

Схожою також є процедура судового розгляду: присутність потерпілого та 

підозрюваного (обвинуваченого), отримання прокурором усіх необхідних 

доказів щодо цього кримінального провадження, отримання відомостей про 

добровільність примирення тощо. Звичайно, вказане не стосується відмови від 

обвинувачення, оскільки будь-які подальші процесуальні дії втрачають сенс. 

Важливо звернути увагу на суттєві відмінності цих інститутів. Найперше 

слід зазначити про можливі випадки, при яких можна застосовувати процедуру 

примирення. Так, відмова від обвинувачення можлива при будь-яких злочинах 
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приватного характеру за винятком злочинів, пов’язаних з домашнім насиллям. 

Відповідно до ст. 46 КК України звільнення від кримінальної відповідальності 

можливе, якщо особа, яка вперше вчинила кримінальний проступок або 

необережний нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень, 

звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона примирилася з 

потерпілим та відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду. 

[10]. Що ж до угоди про примирення, то кількість можливих випадків її 

укладення значно більша. Це пов’язується з тим, що угода про примирення між 

потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у 

провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої 

тяжкості та в кримінальному провадженні у формі приватного 

обвинувачення [4]. 

Важливою відмінністю є також наслідки використання цих інститутів. 

Відповідно до ст. 288 КПК України кримінальне провадження закривається 

шляхом постановлення ухвали. Результатом укладення угоди про примирення є 

ухвалення вироку, яким затверджується угода згідно зі ст. 475 КПК України [4]. 

Це має своїм наслідком те, що особа відповідно до ст. 88 КК України визнається 

такою, що має судимість, із дня набрання законної сили обвинувальним вироком 

і до погашення або зняття судимості. Судимість має правове значення в разі 

вчинення нового злочину, а також в інших випадках, передбачених законами 

України [10]. 

Ураховуючи відмінність судових рішень, які ухвалюються в результаті цих 

проваджень, відповідно різним є апеляційне оскарження. Згідно з ч. 3 ст. 288 

КПК України ухвала суду про закриття кримінального провадження та 

звільнення особи від кримінальної відповідальності може бути оскаржена в 

апеляційному порядку. Відповідно до ст. 395 КПК України апеляційна скарга 

може бути подана на ухвалу суду першої інстанції  впродовж семи днів із дня її 

оголошення; на ухвалу слідчого судді – впродовж п’яти днів з дня її 

оголошення[4]. Тобто існує процесуальний дуалізм, ураховуючи, що звільнення 

від кримінальної відповідальності можливе як на досудовому розслідуванні, так 
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і на стадії судового розгляду. Щодо оскарження вироку, ухваленого в результаті 

затвердження угоди, то апеляційна скарга може бути подана впродовж тридцяти 

днів із дня його проголошення. 

На оскарження вироку законодавцем надається більше часу порівняно з 

ухвалою. Проте існує низка обставин, у зв’язку з чим процедура апеляційного 

оскарження порядку звільнення від кримінальної відповідальності має більше 

переваг порівняно з процедурою укладення угоди про примирення. Наприклад, 

відповідно до ст. 394 КПК України апеляційне оскарження вироку, ухваленого 

на підставі угоди, можливе лише при наявності певних вимог: призначення 

судом покарання–суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення 

вироку без його згоди на призначення покарання; не роз’яснення наслідків 

укладення угоди; призначення судом покарання–менш суворого, ніж узгоджене 

сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання 

[4]. Подібні вимоги щодо апеляційного оскарження ухвали про закриття 

кримінального провадження у зв’язку зі звільненням від кримінальної 

відповідальності відсутні. 

Також важливим моментом є те, що звернення до суду з клопотанням про 

затвердження угоди можливе лише один раз незалежно від підстав відмови. 

Відповідно до ст. 474 КПК України повторне звернення з угодою в одному 

кримінальному провадженні не допускається. У разі встановлення судом 

необґрунтованості клопотання про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності суд своєю ухвалою також відмовляє в його задоволенні та 

повертає клопотання прокурору для здійснення кримінального провадження в 

загальному порядку або продовжує судове провадження в загальному порядку, 

якщо таке клопотання надійшло після направлення обвинувального акта до суду 

[4]. Проте законодавча норма, яка б прямо забороняла звернення до суду з 

клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з 

примиренням винного з потерпілим повторно, відсутня, що надає цьому 

інституту значну перевагу порівняно з угодою про примирення. 
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Ще однією суттєвою різницею зазначених вище інститутів є санкції у 

випадку невиконання умов примирення. У зв’язку з відсутністю будь-якого 

нормативного регулювання інституту відмови від обвинувачення потерпілий у 

своїх правах є незахищеним і у випадку невідшкодування шкоди 

правопорушником може лише повторно подати заяву про вчинення злочину. 

Захист прав потерпілого в порядку звільнення від кримінальної відповідальності 

при невідшкодуванні шкоди також не врегульований у повному обсязі 

законодавцем належним чином. Тобто процесуальний порядок реагування на 

подібне порушення можливий лише шляхом апеляційного оскарження ухвали (5 

і 7 днів відповідно). Щодо інституту угоди про примирення, то тут 

спостерігається зовсім інша направленість. Відповідно до ст. 476 КПК України в 

разі невиконання угоди про примирення потерпілий чи прокурор відповідно 

мають право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про 

скасування вироку. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, 

може бути подано впродовж встановлених законом строків давності притягнення 

до кримінальної відповідальності за вчинення відповідного кримінального 

правопорушення. Суд своєю ухвалою скасовує вирок, яким затверджена угода, 

якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що засуджений 

не виконав умови угоди. Наслідком скасування вироку є призначення судового 

розгляду в загальному порядку або направлення матеріалів провадження для 

завершення досудового розслідування в загальному порядку, якщо угода була 

ініційована на стадії досудового розслідування. Також відповідно до ст. 3891 КК 

України умисне невиконання засудженим угоди про примирення карається 

арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох 

років[4]. 

Окремо варто відзначити  співвідношення цих інститутів при рівних 

можливостях їх реалізації. Відповідно до постанови Вищого спеціалізованого 

суду «Про практику здійснення судами кримінального провадження на підставі 

угод» від 11.12.2015  №13 у випадках, коли в кримінальному провадженні 

одночасно вбачаються підстави для звільнення особи від кримінальної 
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відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим, передбачені ст. 

46 КК України, та для призначення обвинуваченій особі покарання на підставі 

угоди між потерпілим і підозрюваним/обвинуваченим (надійшла укладена  між 

сторонами угода про примирення), суд, ураховуючи, що стаття кримінального 

закону, яка передбачає таке звільнення від кримінальної відповідальності, має 

імперативний (обов'язковий) характер, а також  беручи до уваги встановлені 

обставини, повинен: за наявності підстав для звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв'язку з примиренням  обвинуваченого з потерпілим 

(вчинення першим злочину невеликої тяжкості чи з необережності злочину 

середньої тяжкості вперше, відшкодування обвинуваченим потерпілому 

завданих збитків чи усунення  заподіяної шкоди, а також дійсного примирення з 

останнім, про що свідчить, крім іншого, згода потерпілого на звільнення 

обвинуваченого від кримінальної відповідальності на цій підставі) та згоди 

обвинуваченого на таке звільнення й закриття провадження з таких підстав – 

відмовити згідно з п. 3 ч. 7 ст. 474 КПК України у затвердженні угоди про 

примирення та звільнити обвинуваченого від кримінальної відповідальності на 

підставі ст. 46 КК України[37]. 

Процес примирення, що передбачає звільнення від кримінальної 

відповідальності чи укладення угоди, формує низка складових – суб’єкт, завдана 

шкода, вид кримінального порушення тощо. Тому перш ніж розпочати цей 

процес, необхідно детально вивчити підстави застосування відповідного 

інституту, спрогнозувати наслідки. Цьому заважають певні законодавчі 

прогалини. Йдеться про те, що нормами КК України та КПК України не 

передбачена фіксація примирення як інституту відмови від обвинувачення та 

звільнення від кримінальної відповідальності. Ініціювання та відшкодування 

шкоди теж викликає низку питань. Обов`язково слід наголосити, що назва ст. 46  

КК України порушує засади Основного Закону та КПК України. 

Дослідження інституту примирення дозволяє виділити перелік позитивних 

характеристик його застосування. Так, до них можна віднести процесуальну та 

темпоральну економію, психологічну стабілізацію учасників і, як наслідок, 
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підвищення рівня довіри суспільства тощо. На нашу думку, одним із 

найважливіших позитивних наслідків застосування примирення в межах 

кримінального провадження є можливість надання альтернативного покарання 

для правопорушника. Тобто у випадку, якщо санкція статті КК України за 

вчинений злочин передбачає позбавлення волі, досягнення консенсусу з іншою 

стороною надає реальний шанс уникнення найбільш тяжкого виду покарання 

шляхом заміни на інші види.  

У цьому розділі варто особливо підкреслити значення можливості 

уникнення покарання у вигляді позбавлення волі за допомогою переговорів з 

потерпілим. Також окремого окреслення потребують кореляційні зв’язки між 

популяризацією інституту примирення та рівнем рецидивної злочинності в 

Україні.  

Одним із найбільш поширених видів покарань сьогодні є позбавлення волі 

на певний строк або довічно. У дослідженнях історії розвитку покарань цей 

метод виправлення правопорушників є досить популярним, оскільки 

використовувався у кожній державі (як у стародавніх, так і сучасних). Такий вид 

санкції є досить ефективним, тому що злочинець потрапляє в некомфортне 

середовище (дискомфортні умови перебування, відповідний контингент поруч, 

неможливість вільного спілкування з рідними тощо). Також злочинець 

усвідомлює той факт, що він не може змінити свою долю. Це проявляється через 

відсутність свободи вибору та спроможність впливу на життєвий шлях. До того 

ж позбавлення волі виконує також функцію захисту суспільства від 

правопорушника, адже більшість людей відчувають себе спокійніше, знаючи, що 

злочинці перебувають у в’язниці. 

Незважаючи на наявність досить вагомих аргументів щодо необхідності та 

ефективності застосування такої санкції, як позбавлення волі, історичний та 

соціологічний аналіз поведінки правопорушників після відбування покарання 

свідчить про те, що існують серйозні дефекти застосування цієї системи. 

Позбавлення волі завжди призводить до негативного впливу на людську психіку. 

Звичайно, неможливо передбачити, як вплине ув’язнення на  злочинця, проте 
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можна погодитися з тим фактом, що людина зазнає змін, ураховуючи вплив на її 

світогляд, поведінку, моральні пріоритети тощо. Пертурбація не є питанням 

результату позбавлення волі. Питання у тому, наскільки сильно відбувається 

переінакшення людського світогляду [38, с. 23]. 

Факт позбавлення волі особи має перелік наслідків, одним із 

найнебезпечніших є формування специфічного бачення світу, а саме зневажливе 

ставлення до закону та оточуючих, байдуже ставлення до людського горя та 

вчинення злочинів тощо. Вказані характеристики зумовлюють зменшення 

морального спротиву щодо вчинення нових злочинів та дають підстави для 

рецидиву злочину. Аналіз робіт вітчизняних та іноземних учених дає підстави 

стверджувати, що має місце теорія, де причиною рецидивної злочинності 

постають зміни, яких зазнає особа, перебуваючи в ув’язненні [38, с. 23]. 

На думку С.О. Виноградової, однією з причин рецидиву є ізольованість 

особи від суспільства, оскільки у неї відсутній соціальний контроль. За її 

словами, відбувається дезадаптація щодо правової поведінки. Обґрунтованою є 

думка, де позбавлення волі є важливим та ефективним засобом боротьби зі 

злочинністю, проте вказана санкція має перелік негативних наслідків, серед яких 

вплив оточуючого середовища на психічний стан особи та її соціальну адаптацію 

[39, с. 141-144]. 

Ґрунтовне вивчення вказаної проблеми в межах наукової доктрини 

дозволяє виокремити наступні аргументи. Позбавлення волі розвиває риси 

характеру та сприйняття навколишнього світу, що характерні для оточення 

ув’язненого. Повторному вчиненню злочинів особами, котрих вже позбавляли 

волі, притаманні більш детальна продуманість, що є підсумком використання 

набутих знань про розподіл ролей між співучасниками злочину, приховування 

зброї та інших доказів правопорушення тощо. Вчені також наводять аргументи  

щодо фактів зламу морально-психологічного налаштування особистості, а саме 

«зниження етичних і моральних цінностей у суспільстві, підміна культурних 

цінностей кримінальною ідеологією, поширення еталонів злочинного світу 

(злодійська субкультура), насадження культу насилля та грошей, психологічна 
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деформація особистості під впливом злочинних авторитетів і рецидивістів тощо» 

[40, с.33-34]. 
З цими висновками перегукуються умовиводи О.М. Воробйова, який  

стверджує, що перебування в неволі призводить до набуття особою негативного 

досвіду, а це може звести нанівець ефективність покарання та розвинути 

зневажливе ставлення до права, етики і моралі. Більше того, особа може 

отримати специфічні знання як поводитися з користю для власного благополуччя 

у злочинному середовищі та вчиняти нові правопорушення. Серед таких навичок 

учений називає набуте уміння віднаходити тонкощі способів уникнення злочинів 

та їх приховування. Серед небезпек також перейняття від інших ув’язнених 

псевдоромантики злочинного та тюремного життя, що зумовлює руйнацію 

обмежень учинення нових злочинів [41,с.93]. 
Змістовно  проаналізував динаміку розвитку рецидивної злочинності у 

нашій країні Г.М. Чернишов (2005 – листопад 2017 рр.). Він дійшов висновку, 

що питома вага рецидивів зростає, що змушує ці тенденції сприймати як 

тривожні. Зокрема учений, послуговуючись статистичними даними, зазначає, що 

відсоток рецидивів постійно збільшується, і стверджує, що найближчим часом 

ситуація не зміниться на краще [42, с.159]. 
Дослідження Крейга Хайні були цікавими з огляду на вивчення впливу 

тюремного життя на психіку людини, що негативно позначалося на усій її 

подальшій долі. Учений підкреслює, що звикання до виняткових та таких, що 

суперечать нормальній життєдіяльності людини умов, непросте. Такий стан 

справ призводить до появи специфічних звичок та способу мислення. Прикро, 

що це впливатиме у майбутньому на післятюремний період життя. Однак учений 

зазначає, що психіка не обов’язково травмується, а соціальна адаптація після 

відбування покарання неможлива, хоча це притаманне тільки незначному 

відсотку засуджених до відбування покарання через позбавлення волі, а саме 

вдається зберегти позитивне ставлення до життя та оточуючих. Найбільше від 

негативу потерпає молодь на відміну від дорослих осіб. Хайні вважає, що так 

відбувається через недостатню сформованість поглядів на життєві процеси, 
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нерозвинений світогляд. Це і є причиною легкого сприйняття принципів 

злочинного світу як підґрунтя власної стратегії поведінки [43, с.80]. 
Викликають зацікавленість дослідження прямої залежності поведінки тих, 

хто вчинив правопорушення, та виду покарання, виконані в  інших країнах (К. 

Хельмут, О. Ільченко). Зокрема, названі вчені доходять висновку, що поширення 

покарання у вигляді позбавлення волі не знижує рівень злочинності [44, с.243]. 
Як приклад вони наводять дані, що характеризують кримінальну ситуацію у 

Фінляндії (1950-2000 рр.), а саме що активні декриміналізаційні заходи стали 

причиною зменшення кількості осіб, щодо яких застосовувалося покарання у 

вигляді позбавлення волі більше ніж на третину. Також вони проаналізували 

статистичні показники вчинення кримінальних правопорушень у США, 

Німеччині, Швейцарії, Португалії тощо. У результаті учені підсумували: не 

можна заперечувати стримувальний позитив суворих санкцій, проте більш 

ефективними є заходи альтернативні кримінальному переслідуванню. Це 

особливо актуально щодо тих осіб, хто вчинив злочин уперше. Що стосується 

цих людей, то тут пріоритет має бути у допомоги та підтримки, а не суворого 

покарання [44, с.246-250]. 
Ще одним неочевидним, але найнебезпечнішим наслідком перебування в 

місцях позбавлення волі є невиліковні та смертельні захворювання, серед яких 

варто назвати такі недуги, як вірусні гепатити, туберкульоз та ВІЛ (СНІД). За 

даними офіційного сайту Державної кримінально-виконавчої служби України, 

показники вказаних вище захворювань є одними з найвищих у Європі. На 

офіційному сайті Служби зазначено, що «кожен п’ятий ув’язнений в Україні 

живе з ВІЛ; майже половина з них не знає про свій статус; лише 60% ув'язнених 

отримують антиретровірусну терапію. У в'язницях високий рівень споживання 

ін'єкційних наркотиків і розповсюдження гепатиту С. Тюремне населення 

проживає в обмеженому просторі, що сприяє передачі туберкульозу через 

повітря» [45]. Вказана інформація дає підстави стверджувати, що місця 

позбавлення волі через ізольованість осіб та іноді неналежні умови утримання 

(холодні камери, погане харчування, перебування ненормованої кількості осіб в 
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одному приміщенні тощо) є досить ефективним плацдармом для поширення 

небезпечних хвороб. 

Аналіз вказаних досліджень дає підстави дійти таких висновків. 

Позбавлення волі досить часто веде до катастрофічних наслідків. Особливо цей 

факт стосується молодих осіб, які остаточно ще не сформували свою життєву 

позицію та найлегше піддаються впливу оточення. В будь-якому віці в’язниця 

має свій вплив, проте питання у тому, наскільки він буде сильним, чи усвідомить 

особа свої помилки, чи  надалі вестиме законослухняний спосіб життя або обере 

злочинний шлях. Ураховуючи перелік набутих у в’язниці знань щодо способів 

та засобів вчинення злочинів, а також різноманітних методик порушення закону, 

перед злочинцем досить часто стоїть непростий вибір життєвих пріоритетів. Ще 

одним поштовхом до рецидивної злочинності нерідко стає неможливість 

поств’язничної соціальної адаптації (відвернення родини та друзів, осуд та страх 

оточення, неможливість знайти роботу тощо). 

Незважаючи на той факт, що позбавлення волі історично зарекомендувало 

себе як досить ефективний та практичний метод покарання,  в царині протидії 

кримінальним проявам з’являються нові підходи, які відзначаються дієвими та 

результативними показниками боротьби зі злочинністю, зокрема з повторним 

учиненням правопорушень – рецидивом. За висновками наукових досліджень, 

до таких якісно нових підходів належать компромісні методи, які ґрунтуються 

на домовленості між правопорушником та жертвою злочину. 

До можливих альтернатив ув’язненню варто віднести можливість 

примирення, яка передбачена чинним кримінальним та кримінальним 

процесуальним законодавством України. Так, можливість компромісного 

вирішення конфлікту дає змогу не лише уникнути незворотних та 

катастрофічних наслідків, а й відшкодувати потерпілому шкоду та відносно 

налагодити психологічний баланс між правопорушником та жертвою злочину 

(нагода для підозрюваного або обвинуваченого вибачитися, а потерпілого – 

пробачити). 
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На нашу думку, вказані методи стосуються не злісних злочинців та 

вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Як було вказано вище, в цій 

роботі аналіз необхідності застосування позбавлення волі поряд з 

альтернативними методами стосується правопорушень приватного характеру і 

винятково за наявності бажання самого потерпілого. У цьому дослідженні 

аналізується зріз випадків, коли за вчинене можливе застосування м’якших видів 

покарання при різних альтернативах, серед яких і  позбавлення волі. 

Однак застосування принципів та методів відновного правосуддя, яке 

зарекомендувало себе як ефективний засіб боротьби з рецидивною злочинністю 

шляхом використання можливості примирення, є позитивним зрушенням у світі 

кримінальної превенції. Так, можливість компромісу дає потерпілому від 

злочину змогу відшкодувати завдану шкоду та збитки, відновити психологічну 

стабільність та отримати вибачення за грубе втручання в життя. Для багатьох 

потерпілих від злочину саме вибачення, а не усвідомлення суворого покарання 

злочинця має більше значення, яке впливає на все життя. Для правопорушника 

примирення є можливістю отримати більш м’яке покарання порівняно зі 

звичайним ходом розслідування та ефективно досягнути власного душевного спокою. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що немає єдиного універсального 

варіанту для всіх видів кримінальних проваджень. Звичайно, кожна окрема 

ситуація відзначається самобутністю та потребує індивідуального підходу. 

Однак важливо усвідомлювати наслідки прийняття тих чи інших рішень, які 

пізніше суттєво впливають на долі людей, і вміти зіставити шкоду, яка була 

завдана правопорушенням, та шкоду, що може бути завдана покаранням [38, с. 25-26]. 

 

1.2 Генеза примирення у вітчизняному кримінальному процесі 

З моменту виникнення юриспруденції питання конфлікту є її невід’ємним 

супутником. Упродовж розвитку людської цивілізації все більшої ваги набуває 

вміння знаходити компроміс шляхом комунікації порівняно з провокацією 

конфронтації. Це пов'язано з тим, що механізм примирення має значно більше 

переваг порівняно зі звичайною системою покарань[46, с. 59]. 
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У міжнародній правовій спільноті простежується тенденція до активізації 

дослідження та розвитку процедур примирення. Це пов’язується з багатьма 

факторами. По-перше, значний розвиток принципів демократизму та гуманізму 

у правових системах більшості країн світу; по-друге, усвідомлення важливості 

дотримання прав потерпілого з погляду компенсації за завдану шкоду; по-третє, 

надання можливості особам, які вчинили злочин, залишатися частиною 

суспільства без застосування надміру суворих покарань. Зазначені питання 

досліджували у своїх наукових працях Ю.Баулін, І. Гайворонська, А. Гриб,  

П. Захаров, Я. Зейкан, А. Іванов, Л. Каткова, П.Коберник, Ю. Микитин,  

О. Перепадя, М. Хавронюк, Ю. Цимбал, В. Шкелебей, А. Ященко тощо[46, с. 59]. 

Важливість досягнення компромісу та питання відшкодування шкоди 

потерпілому на сьогоднішній день є актуальними темами серед наукових 

досліджень учених усього світу. Подібна тенденція характерна для міжнародної 

правової арени й продовжує свій розвиток у більшості демократичних країн 

світу. Особливо важливим у дослідженні виникнення та розвитку примирення є 

аналіз історичних етапів розвитку механізму досягнення компромісу. Вивчення 

особливостей формулювання вказаного інституту у нормах права, які діяли на 

території України, дозволить визначити необхідність примирення для 

суспільства та які елементи досягнення компромісу мають найефективніший 

результат практичної реалізації. 

Історія українського кримінального та кримінального процесуального 

права становить собою важливий об’єкт дослідження з погляду становлення та 

розвитку інституту примирення. Значною мірою розвиток зазначеної сфери 

можна частково пов’язати із самою ментальністю українського народу, зокрема, 

невеликим рівнем агресивності, вмінням знайти спільну мову та усвідомленням 

важливості врегулювання кримінально-правового конфлікту [46, с. 60]. 

Ще до утворення повноцінної держави із визначеною системою права на 

території України існували інституції, які зумовлювали регулювання суспільної 

поведінки. На думку Ю.І. Микитина, ненасильницька форма вирішення 

конфлікту була характерна на території України ще за часів первіснообщинного 
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ладу. Як зазначив учений, саме мирне співіснування, що відповідало моральним 

нормам розвитку тогочасного суспільства, зумовило розвиток примирення на 

рівні звичаїв, а згодом привело до трансформації до повноцінного правового 

інституту [47, с. 232]. 

Виходячи із результатів досліджень джерел права, які існували до будь-

якої кодифікації, ще в часи первіснообщинного ладу мала місце процедура 

примирення, закріплена звичаєвим правом. Досліджуючи історичні етапи 

розвитку інституту досягнення компромісу в межах кримінального та 

кримінального процесуального права, О. Владімірова слушно зазначила, що до 

офіційного закріплення норм, що регулюють механізм примирення в 

нормативних актах у період тогочасної України, мали місце обряди, які 

стимулювали процес мирного врегулювання конфлікту. Важливе значення  мали 

обряди «покори » та «кумівства», які полягали у вчиненні визначених звичаєм 

дій по відношенню до потерпілого та його родичів. Зокрема, обряд «покори» 

полягав у наданні почестей вбитому шляхом спеціального ритуалу біля його 

могили та демонстрації відчуття провини  щодо родичів потерпілого. Обряд 

«кумівства примирення» здійснювався із залученням родини злочинця, яка 

кілька разів повинна була попросити потерпілого про можливість примиритися. 

Коли потерпілий погоджувався, організовувалося застілля, під час якого 

останньому дарувалися подарунки. Наступним етапом було безпосереднє 

прохання злочинця про прощення, знаком прийняття якого був поцілунок 

правопорушника потерпілим [48, c. 63-66]. 

На думку А.М. Гриб, перші договори про встановлення миру мали місце 

ще за часів існування спільнот, які вели традиційний спосіб життя. Вчена вказує, 

що примирні процедури були спрямовані не на покарання людини, яка вчинила 

злочин, а на врегулювання наявного конфлікту. Велика роль у цьому механізмі 

належала суду, мета якого полягала в нівелюванні конфронтації [49, с. 19-20]. 

Кримінальне право Київської Русі відзначалося значним рівнем свого 

розвитку, що спостерігається в тенденції переходу від кровної помсти до 

можливості грошового викупу, що забезпечувало матеріальне відшкодування 
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потерпілому та поповнення князівської казни. Зокрема, варто відзначити, що 

головною метою покарань відповідно до «Руської Правди» було відшкодування 

завданої шкоди та поповнення скарбниці князя. Власне це і зумовлювало 

систему визначених покарань. У «Руській Правді» передбачалася можливість 

кровної помсти як виду покарання, але встановлена норма не змушувала до 

помсти, а давала змогу близьким скривдженого прийняти викуп [50, с. 35]. 

Факт існування окремих елементів процедури примирення в період 

розквіту звичаєвого права підтверджується і договором між Київською Руссю та 

Візантією 911 року, положення про який зберіглися в літописі «Повість минулих 

літ». Зокрема, передбачалася необхідність компенсації за вчинення вбивства, 

нанесення побоїв та крадіжки майна. На думку А.М. Гриб, аналогічні норми 

містилися і в інших правових актах тогочасного періоду - «Салічна Правда», 

«Рипуарська Правда», «Правда короля Іне» тощо [49, с. 20]. 

Однією з найважливіших законодавчих пам’яток Київської Русі є «Руська 

Правда», бо саме в ній охоплені майже всі галузі тогочасного права. Основним 

видом покарання був грошовий штраф. За «Руською Правдою» грошова 

компенсація на користь родичів вбитого називалася «головщина», а 

відшкодування на користь потерпілого по інших видах злочинів – «уроком». 

Кровна помста була безпосереднім обов’язком роду потерпілого щодо 

кривдника. Проте в процесі феодалізації давньоруської держави кровна помста 

зазнала певної трансформації [51, с. 65]. З цього приводу О. Владімірова 

зосереджує увагу дослідників на тому, що відшкодування шкоди має важливе 

значення як умова кримінальних правовідносин. Учена, посилаючись на 

історичні джерела, стверджує, що той, хто не платив викуп, повинен був 

«сховатися в лісі, а хто з ним спілкувався, їв або пив – підлягають покаранню». 

Саме тому винна особа була зобов’язана оплатити викуп із метою підтримки 

мирних взаємовідносин не лише з потерпілим, але й з усією общиною [48, с. 65]. 

Аналіз «Руської Правди» дозволяє припустити, що внаслідок вчинення 

правопорушення, велике значення надавалось не стільки фізичному покаранню 
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правопорушника як відшкодування шкоди та збитків потерпілому та поповнення 

державної казни.  

До прикладів можна віднести наступні положення. За побиття палицею або 

батогом був штраф у розмірі 12 гривень [52, с. 47]. За вбивство злочинець 

зобов’язаний був заплатити 40 гривень. Така плата розглядається дослідниками 

двояко: як штраф на користь князя (віра) або як плата родичам убитого у випадку 

їх відмови від кровної помсти («головщина»)[52, с. 51]. У Правді Ярослава 

передбачається можливість потерпілому отримати компенсацію за злочин 

«взятьему за обиду», а також оплатити послуги лікаря. На думку вчених, це 

правило застосовувалося до всіх злочинів, які стосуються нанесення тілесних 

ушкоджень[52, с. 52]. 

У «Руській Правді» також передбачений порядок виплати общиною «дикої 

віри»  (дикий – чужий, тобто «віра за чужу вину»). Штраф платили спільно члени 

общини за вбивство, вчинене на її території. Такий порядок сплати 

застосовувався, коли община не хотіла видавати злочинця [52, с. 84]. Проте, крім 

віри, кривдник зобов’язаний був самостійно заплатити головщину родичам 

загиблого. Остаточно розмір оплати дослідниками не встановлений, однак 

відповідно до ст. 27 Просторової Правди відшкодування постраждалому 

становило половину штрафу на користь княжої влади [52, с. 86]. 

З часом система викупів закріпилася в практиці проваджень, що 

стосуються вбивства, та сформувалися в досить складну систему правил. 

Просторова Правда передбачає, що відшкодування шкоди потерпілому 

безпосередньо залежить від статусу вбитого. Наприклад, вбивство огнищанина, 

тиуна та старшого конюха коштуватиме 80 гривень, вбивство сільського 

старости – 12 гривень, а смерда та холопа – 5 гривень [52,c.64]. 

Розкриваючи суть історичного розквіту примирення через призму 

дослідження норм «Руської Правди», О. Владімірова зазначає, що зародження 

інститут примирення з потерпілим йде паралельно з розвитком кримінального 

права. «Руська Правда» в різних редакціях передбачала можливість прощення 

злочинця за грошову винагороду та відшкодування збитків. Більше того, 
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названий процес був логічним продовженням механізму досягнення компромісу, 

передбачений звичаєвим правом у вигляді обрядів[48, с. 66]. 

Однак не всі види злочину могли завершитися сплатою відкупу. Тогочасне 

законодавство передбачало перелік злочинів, за вчинення яких кривдник 

відсилався у заслання з одночасною конфіскацією майна. 

Ще одним законодавчим актом, який діяв на тогочасній території України, 

була Псковська Судна грамота. Порівнюючи з «Руською Правдою», варто 

зазначити, що остання передбачала, як правило, два види грошових стягнень: 

штраф на користь князя (віра, продаж) та компенсація потерпілому (головщина, 

урок). Псковська Судна грамота значно зменшувала необхідність компенсації 

потерпілому. Ю. Г. Алексєєв звернув увагу на те, що головщина згадується лише 

в статтях 96-98. На думку вченого, ця обставина пов’язана з тим, що Псковська 

Судна грамота не замінила «Руську Правду» в повному обсязі, а лише доповнила 

її [52, с. 378]. Вказана обставина дозволяє дійти висновку, що окремі елементи 

процедури примирення на території тогочасної України  простежувалися в 

правовідносинах суспільства. 

Псковська Судна грамота не мала спеціального терміну для визначення 

грошової компенсації на користь потерпілого чи родичів убитого. Вона 

визначала зазначену винагороду в наступних висловах «… а грабеж суди 

рублем…» (с. 67); «… ино за бороду присудили два рубля…» (ст.117) тощо [51, 

с. 110].  

Аналіз вказаних джерел права дозволяє стверджувати, що основною метою 

реакції держави на злочин було не стільки покарати злочинця, скільки 

відшкодувати шкоду потерпілому.  

Одним із джерел права, які також регулювали інститут примирення на 

території України, були грамоти намісницького управління. У ст. 6 грамот 

намісницького управління визначено, що домовленість між потерпілим і 

злочинцем (тобто самосуд) заборонена. Вчинок несе за собою відповідальність, 

оскільки вважається приховуванням штрафу, який належить отримати наміснику 

[53, с. 185]. Тобто існувала заборона примирення між суб’єктами без залучення 
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представників органів державної влади. Така позиція хоча й надавала 

можливість поповнювати державну казну зазначеним чином, проте жодним 

чином не сприяла розвитку диспозитивності примирення. 

Одним із джерел права, яке також містить у собі ознаки регулювання 

процедури примирення, є Судебник Казимира Ягайловича, затверджений на 

сеймі 29 лютого 1468 року у Вільнюсі, який діяв на території України. 

Відповідно до артикулу 17 Судебника «А якщо сок сочитиме, а лиця не буде, і 

вкрав уперше, і околиця за ним до того злодійства не відала, і [він] нікому [за 

крадене] не сплачував, то йому сплатити татьбу потерпілому і вину, а смертною 

карою його не карати»[54, с. 30]. Дана норма підтверджує, що в ХV столітті 

також передбачалося, що особа, яка вчинила злочин вперше та відшкодувала 

завданні збитки, звільнялася від смертної кари. Наявність цього положення є 

досить вигідною з економічного погляду для тогочасного суспільства. Даний 

механізм не лише сприяв відшкодуванню шкоди та збитків потерпілій стороні, 

але й залишав правопорушника повноцінним членом суспільства.   

Окремо варто вказати на одні з найвпливовіших джерел права на території 

України – Статути Великого князівства Литовського (далі –Литовські статути), 

які мали три редакції – 1529 року, 1566 року та 1588 року. Як і названі вище 

джерела права, Литовські статути велике значення приділяли компенсаційній 

функції та відновленню порушеного права потерпілого. Зокрема, відповідно до 

ст. 19 Статуту Великого князівства Литовського 1529 року, якщо був скоєний 

напад на маєток, село або людей і такими діями було завдано шкоду, то винний 

повинен був потерпілій стороні повернути награбоване з надлишком і сплатити 

за насильство. У свою чергу, потерпіла сторона була зобов’язана довести 

належним чином розмір завданої шкоди під присягою. Крім відшкодування 

збитків, Литовські статути давали змогу сторонам дійти згоди шляхом 

примирення. Так, у випадку розбійного нападу на шляхтича й подальшого 

отримання всіх необхідних доказів тогочасне законодавство давало можливість 

примирення. Відповідач міг  звільнитися від відповідальності у випадку надання 

присяги та «оплати за рани». В цьому випадку потерпілому вдавалося 
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відшкодувати шкоду, а злочинцю уникнути смертної кари [55]. Відповідно до 

Литовських статутів процедура примирення мала назву «єднання» і проводилася 

винятково в суді. Перший Литовський статут передбачав, що примирення було 

можливе навіть при злочинах, за які законодавством була передбачена смертна 

кара. Тобто держава давала змогу уникнути смерті та відшкодувати шкоду в 

досить широкому колі злочинів, що дозволяло отримати компенсацію за 

спричинення шкоди в більшості випадків. Другий та Третій Литовський статут 

звузили перелік злочинів, щодо яких можливо було б застосувати процедуру 

примирення, що зумовило значні обмеження можливостей відшкодування 

шкоди потерпілому. 

Перший Литовський статут давав можливість ініціювання примирення зі 

стадії судового розгляду до стадії виконання вироку, натомість другий 

Литовський статут обмежив це право до ухвалення рішення по провадженню. 

Ще до початку судового розгляду сторони могли звернутися до суду з «листом 

упоминальнымъ врядовим». І незалежно від того, яка сторона звернулася з таким 

листом, документ згодом надавався іншій стороні. Результатом примирення 

ставала домовленість між сторонами, яка мала назву «компроміс». Цей документ 

виготовлявся в трьох примірниках та затверджувався суддею і сторонами. У 

випадку порушення умов домовленості кримінальне провадження могло 

продовжуватися в загальному порядку. Апеляційне оскарження «компромісу» 

Литовськими статутами не передбачалося [55]. 

Винний міг «купити прощення» у потерпілого, проте останній ніс 

відповідальність за наступні злочини кривдника. Потерпілий був ключовою 

фігурою в можливості досягнення компромісу. Покарання, які передбачалися 

санкціями Литовського Статуту, мали переважно компенсаційний характер і 

була спрямована на відновлення порушеного права та відшкодування. Варто 

відзначити, що саме скривджена сторона грала важливу роль у процесі 

домовленості щодо порядку відшкодування шкоди та покарання[56, с. 25-26]. 

Окремо заслуговує аналіз процедури примирення, яка була передбачена 

Вітебською Судною грамотою. Зокрема, вона, крім загальних характеристик 
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компромісу, містила матеріальний стимул. У випадку примирення до початку 

судового розгляду сторони зобов’язані були сплатити судове мито в розмірі 5 

грошів, а в ході розгляду – куницю (куниця дорівнювала 30 грошів) [57, с.145]. 

Без сумніву вказана обставина мала на меті розвантаження судової системи 

тогочасного періоду та застосування положень процесуальної економії. 

Окремим важливим аспектом цієї позиції було стимулювання правопорушника 

до відшкодування завданих збитків потерпілому, що, цілком можливо, було 

дешевше, ніж повноцінна оплата судового збору. 

Традиції примирення знайшли відображення також і в період 

Гетьманщини (1648-1783рр.), який характеризувався плюралізмом нормативних 

джерел через постійну зміну влади й, як наслідок, і порядків у різних регіонах 

тогочасної України. Правове регулювання інституту досягнення компромісу не 

можна назвати однозначним у зв’язку з тим, що на тогочасній території України 

діяв перелік нормативних актів, які не завжди відзначалися узгодженістю. 

Постійні воєнні конфлікти дали змогу оцінити значення примирення. Останнє не 

лише допускалося, але й всебічно заохочувалося. Більше того, відмова від 

мирного врегулювання конфлікту могла призвести  до покарання.  

Ще одним джерелом права, яке регулювало процедуру примирення на 

території України, було Соборне уложення 1649 року (далі — Соборне 

уложення). На думку вчених, на підставі історичних джерел можна 

стверджувати, що вказаний правовий акт став фундаментом правової системи, 

що діяла на частині території сучасної України та активно використовувався 

більше двох століть [58]. Соборне уложення передбачало застосування 

процедури примирення, проте значно обмежувало можливості її реалізації. 

Зокрема, домовленості між сторонами без санкціонування представників органів 

державної влади були заборонені. Відповідно до Соборного уложення 

примирення було можливим до ухвалення судом вироку в провадженнях щодо 

злочинів невеликої тяжкості [58]. Вказана  обставина суттєво зменшувала 

можливості компенсаційної функції кримінального процесу та надавала 

провадженню більш репресивний характер. Таке нововведення відзначалося 
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очевидними недоліками правового характеру, які зумовили значні обмеження 

щодо можливостей досягнення компромісу . 

Зокрема, ст. 108 Соборного уложення передбачає можливість позивача та 

відповідача відстрочити судовий розгляд, подавши «отсрочные челобитні», і суд 

вправі надати термін, упродовж якого сторони можуть примиритися. М. 

Кудрявцев  стверджує, що зазначена процедура має назву «примирна 

відстрочка» і полягала в тому, що сторони мали право добровільно примиритися 

та завершити провадження без участі судової влади. У свою чергу, суддя не мав 

обов’язку спонукати учасників спору до мирного врегулювання конфлікту. У 

випадку досягненням сторонами компромісу провадження не розглядалося далі 

по суті. По завершенню процедури примирення домовленість між сторонами не 

затверджувалася органами судової влади. У випадку, якщо термін наданої 

відстрочки спливав, а потерпілий та правопорушник не досягли мирного 

взаємозадовільного рішення, то сторони зобов’язані були з’явитися до суду, який 

розглядав провадження по суті. Якщо одна зі сторін провадження захворіла і 

мала можливість послати замість себе представника, то суд давав змогу 

відстрочки розгляду провадження. У випадку, коли примирна відстрочка 

вичерпала свій термін, а одна зі сторін не з’явилася до суду з причин, які не 

вважалися поважними, і не відправила замість себе довірителя, то вона 

вважалася тією, що програла справу. Сторона, що виграла провадження, 

отримувала впродовж тижня «без судову грамоту» (заочне судове рішення без 

розгляду провадження по суті). Соборне уложення 1649 року передбачало 

застосування примирної відстрочки не щодо всіх видів проваджень. Зокрема, в 

правовому акті містилася заборона щодо примирної відстрочки з приводу 

проваджень щодо «кріпацьких справ». До названої категорії проваджень 

відносилися провадження щодо угод, які оформлювалися письмово та 

посвідчувалися в порядку, передбаченому державою механізму та сплатою мита 

[58]. 

Наступна можливість примирення, передбачена Соборним уложенням 

1649 року,- це мирова угода. Цей порядок визначений ст. 121 і передбачає, що 
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сторони до закінчення судового розгляду мають можливість примирення 

шляхом надання суду підписаних «мирових челобитних». Також сторони були 

зобов’язані оплатити мито та інші судові витрати, які коштували стільки ж, що і 

мито за звичайний судовий розгляд без застосування процедури примирення. Ст. 

5 розділ XV Соборного уложення 1649 року передбачає, що позивач та 

відповідач мають змогу узгодити домовленість щодо передачі справи на розгляд 

третейського суду. Кожна зі сторін вибирала третейського суддю («третея»), 

який надалі розглядав справу по суті [58]. 

Важливим нововведенням є положення ст. 154 глави «О судах» Соборного 

уложення. Зокрема, стаття передбачала: «А якої позивач і(и) скз своєму з суду 

звинувачений, а відповідач його в тому позовом оправлений, або якої відповідач 

в чиєму позовом хресним цілуванням відійде, або хто в своєму позовом з ким 

помирютца до суду, а після того на тих же люде хуч нет він того ж свого позовом 

вдругоряд шукати, і йому в тому позову суду не давати, та йому ж за таку справу 

учинити мені, бити батоги, щоб йому та іншим таким, на те дивлячись, 

неповадно було так робити. А відповідачу веліти на ньому доправити проести і 

тяганини з того числа, як за приставний пам'яті взята по ньому поручная запис, 

за гривні на день»[58]. 

Наступною ознакою високого рівня юридичної техніки Соборного 

уложення та професійним правовим підходом до впровадження інституту 

примирення було юридичне оформлення можливості примирення з визначеними 

особами у випадку вчинення злочину групою осіб. Так, ст. 184 передбачала: «А 

буде хто живе в одному маєтку або у вотчині з братами і з і(и)вими поміщикив 

опче, і учинять вони кому яку образу, і той обиженой в образі своєї приставить 

до них до всіх вопче, і з них один довідавшись свою провину с і(s)сцом 

помиряться до суду, а досталные без суду не помиряться, і исцу на тих 

досталныхдаті суд, і по суду учинити їм указ, до чого доведеться, а без суду їх за 

розделке товарыщаїх не вініті»[58]. 

Важливим доповненням до значущих елементів структури інституту 

примирення в Соборному уложенні є положення, що вказують на неможливість 
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примирення в певних категоріях проваджень. Так, ст. 31 розділу ХХІ «Про 

розбойных і про татиныхдел» містила наступні положення: «А якіисцы з 

розбойникиабо з приводними з людмим ісці злочину в розбойных делех, не 

дожидаяся указом, учнут миритися, і світові чолобитні учнут до наказу 

приносити, і той світставити не в світ, і розбойником указ чинити, по государеву 

указу, хто чого доведеться. А исцом за то пеня чинити дивлячись по справі, не 

мирися з розбойники». Досить інформативний зміст цієї норми демонструє, що 

на той час вже існували положення, що забороняють примирення у певних 

категоріях проваджень. Можна припустити, що саме розбій визначався 

тогочасною владою як один із видів найнебезпечніших злочинів. Тому Соборне 

уложення забороняло застосування процедури примирення у випадку наявності 

такого складу злочину як розбій - навіть при бажанні як правопорушника, так і 

потерпілого нівелювати конфлікт. 

Дослідження тексту Соборного уложення дозволяє дійти висновку, що 

тогочасна правова система частково перейняла традиції правових джерел, які 

діяли на території України, що стосуються можливості примирення між 

правопорушником та потерпілим. Проте аналіз норм дозволяє підсумувати, що 

через призму процесуальної характеристики неможливо розділити окремо 

цивільні та кримінальні провадження. Тобто норми, що регулювали хід справи в 

суді, найімовірніше одночасно застосовувалися до різних галузей права. Однак, 

повертаючись до теми нашого дослідження, варто зосередити увагу на 

винятковості Соборного уложення у формуванні не лише окремих елементів, а й 

створення повноцінного з правового погляду інституту права як примирення 

підозрюваного (обвинуваченого) з потерпілим на досудовому розслідуванні в 

рамках кримінального провадження. Про цей факт свідчать наведені вище 

положення статей джерела права, до яких, зокрема, відносяться: закріплена 

правова визначеність письмового оформлення досягнення компромісу та 

фіксація в органах державної влади, перелік злочинів, при яких залагодження 

конфлікту неможливе в приватному порядку без участі держави, неможливість 
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звернутися до суду з одного і того ж самого приводу щодо однієї і тієї ж особи 

двічі, якщо в провадженні вже була укладена угода про примирення, тощо. 

Важливим джерелом права, яке частково регулювало процедуру 

примирення на території України, можна назвати «Права, за якими судиться 

малоросійський народ» (Повна назва – «Права, по которым судится 

малороссийский народ, Высочайшим всепресветлейшия, державнейшия 

Великия Государыни Императрицы Елисавет Петровны, Самодержицы 

Всероссийския, Её императорского священнейшего Величества повелением, из 

трех книг, а именно: Статута Литовского, Зерцала Саксонского и приложенных 

при том двух прав, такожде из книги Порядка, по переводе из полского и 

латинского языков на российский диалект в едину книгу сведенные, в граде 

Глухове, лета от рождества Христова 1743 года») (далі – Права). Зокрема, 

відповідно до глави 8 «Про чолобитника і відповідача, також про судовий процес 

або про судовий процес і докази, про декрети і про вироки, про апеляції і про 

штрафи: як засудженим за невірний позов, так і тим, хто засуджений за 

неправосуддя, артикула 12 «Про участь у судовому процесі сторін: яким чином 

проваджень у свою в суді проводити мають», якщо під час суддівського 

розслідування та розгляду часом спірні примиритись добровільно з собою 

захочуть, те їм вчинити вільно, тільки повинна, бути з об’явою про таке своє 

примирення бути в той же суд мирова челобитна про добровільне примирення 

сторін [59]. 

На думку А.М. Гриб, Права передбачали два види примирення – за 

посередництвом мирителів та без. У випадку звернення до суду учасникам спору 

надавалася можливість примирення як на стадії досудового розслідування, так і 

на стадії судового розгляду кримінального провадження. Мирителі могли бути 

обраними із суддів та представників місцевої влади. Варто відзначити, що 

переслідувати мирителів після оголошення рішення учасникам спору 

заборонялося. Про такий обов’язок укладався окремий письмовий документ. 

Окремо зазначалося, що мирителі повинні були відповідати певним критеріям. 

Зокрема, особи, які виступали тогочасними «медіаторами», повинні були бути 
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повнолітніми, дієздатними, розумітися на праві тощо. Результатом примирення 

було ухвалення рішення, яке містило прохання та «чолобитні» спірних сторін. 

Також обов’язковим пунктом було зазначення гарантій виконання умов 

примирення. Вираження забезпечення могло бути у вигляді заруки або штрафу. 

У випадку, якщо в «приговоре мирительском» були відсутні зазначені вимоги, 

або суд виходив за межі умов сторін, рішення могло бути визнано недійсним. 

Аналіз цих положень дає підстави стверджувати, що норми «Прав, за якими 

судиться малоросійський народ» відзначалися ефективним реформуванням 

положень, що стосувалися ключових суб’єктів процедури досягнення 

компромісу. Сентенції, котрі стосувалися тогочасних медіаторів, значно 

перевершували свій час та відзначилися юридичною грамотністю й 

ефективністю. Примирення могло бути й приватного характеру, тобто лише між 

учасниками конфлікту. Процедура нівелювання конфронтації була наступна: 

сторони спору укладали розписки, які засвідчували як самі учасники спору, так і 

свідки (дві-три особи). У сторін було кілька можливостей фіксації домовленості. 

Це могли бути графські книги або (у випадку ходу судового процесу) чолобитна 

до суду з пред’явленням мирових розписок [60 , с. 68-69]. 

Упродовж історичного розвитку регіони сучасної України через політичні, 

юридичні або соціальні обставини перебували під владою інших держав. Так, 

зокрема, з XIX - до початку XX ст. Слобожанщина, Лівобережжя, 

Правобережжя, Південь України були під юрисдикцією Російської імперії. 

Враховуючи цю обставину, доцільним буде дослідження джерел права, які діяли 

на території Російської імперії, частиною котрої на той момент були більшість 

регіонів сучасної України. 

Велике значення мали примирні процедури серед селян. Звичай 

урегульовувати спори мирно був законодавчо закріплений в Указі від 15 травня 

1808 року, яким було засновано місцеві суди для селян, де інститут примирення 

був одним із основних. Потім цей звичай був закріпленій у Загальному 

положенні про селян, встановленому законом 1861 року, який зобов'язав суддів 

схиляти сторони до примирення [ 61, с. 74-76]. 
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У 1845 році царем Миколою І були затверджені Уложення про покарання 

кримінальні та виправні (далі – Уложення), і з того часу вони стали 

обов’язковими для всіх судових установ на території України. Уложення 

передбачало, що злочинці, крім покарання, були зобов’язані компенсувати 

шкоду, збитки або образу. Відшкодування відбувалося з майна правопорушника 

і згідно з постановою суду. У випадку вчинення злочину кількома особами і якщо 

головні кривдники були не в змозі компенсувати завдану шкоду, збитки або 

образу, то сума винагороди присуджувалася наступним учасникам 

правопорушення. Якщо ж ніхто з безпосередніх учасників злочину не мав змоги 

компенсувати шкоду, то цей обов’язок покладався на осіб, які знали про 

вчинення правопорушення, але не повідомили уповноваженим особам. 

Уложення передбачало, що навіть у випадку смерті злочинців відшкодовувати 

шкоду зобов’язані були їх спадкоємці. Винні особи, які не мали коштів для 

компенсації шкоди, збитків або образи, якщо вони не підлягали кримінальному 

покаранню, могли бути ув’язнені як неплатоспроможні боржники [62, с.187]. 

Відповідно до Уложення примирення між правопорушником та 

потерпілим із подальшим звільненням від покарання мало місце у випадках 

приватного обвинувачення, зокрема, така процедура стосувалася проваджень 

щодо нанесення легких тілесних ушкоджень, письмового наклепу, зваблення 

незаміжньої жінки шляхом обіцянки подальшого одруження, жорстокого 

поводження чоловіка з дружиною тощо. Проте такі види злочинів, як 

зґвалтування і зваблення, самовільне позбавлення волі, незаконне одруження, не 

передбачали можливості вирішення спору мирним шляхом [62, с. 22]. 

Також окремо для селян були створені волосні суди відповідно до 

«Загального Положення про селян, які вийшли з кріпацької залежності» [62, с. 

6]. Основною формою вирішення спорів було укладення мирової угоди. Ця 

домовленість проявлялася в відмові від претензій і підтвердженні того факту, що 

жодна зі сторін не буде звертатися до суду. Відповідно до «Загального 

Положення» судді повинні були схиляти сторони до примирення, а в деяких 
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випадках підставою для анулювання рішення волосного суду було 

«непредложение примирения» [62, с. 10-12]. 

Важливе значення для права та законодавства як для України, так і для 

Російської імперії мала Судова реформа 1864 року. Одним з основоположних 

нормативних актів, які кардинально змінили на краще вітчизняний кримінальний 

процес, став Статут кримінального судочинства.  Нормативний акт передбачив 

створення багатьох інституцій, які змінили судову систему та підняли її на якісно 

новий рівень. Одним із нововведень стали мирові суди, які розглядали проступки 

залежно від межі санкції. Ст. 35 Статуту кримінального судочинства 

передбачала, що, крім проваджень, які мирові судді зобов’язані були розглядати, 

до їх функцій також належало схиляти сторони до примирення. Проте це 

ініціювалося лише у випадку, передбаченому законом. Умовами примирення 

були скарга приватного характеру та компенсація шкоди й збитків [63, с. 123]. 

Відповідно до Статуту кримінального судочинства судове переслідування не 

може бути розпочато, а почате підлягає закриттю у випадку примирення 

обвинуваченого зі скривдженим. Вказана можливість передбачалася у 

визначених законом випадках. Згідно із ст. 120 глави 4 Статуту в провадженнях, 

які можуть бути закриті шляхом примирення сторін, мировий суддя був 

зобов’язаний схиляти їх до миру й лише у випадку невдачі переходити до 

постановлення вироку в межах своєї влади [64,с.87]. Подібний обов’язок 

покладався й на слідчого, адже по провадженнях, які могли бути закриті шляхом 

примирення, судовий слідчий до початку слідства був зобов’язаний викликати 

сторони та схиляти їх до примирення. Якщо примирення відбулося або 

обвинувач не з’явився без законних на те причин , то провадження припинялося 

[64, с.931]. 

Наступний етап дослідження розвитку закріплення процедури примирення 

– це розвиток кримінального процесуального права у ХХ столітті, а також зміни 

правової ідеології у положеннях про досягнення компромісу та в цілому до всієї 

системи. Причина змін - у становленні та розвитку радянської держави, що, у 
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свою чергу, спричинило зміни майже всіх сфер впливу самої держави початку 

ХХ століття. 

15 лютого 1923 р. Всеросійським центральним виконавчим комітетом була 

затверджена постанова про прийняття Кримінально-процесуального кодексу 

РРФСР. Питання примирення також знайшло своє відображення в основних 

положеннях Кодексу. Зокрема, ч. 2 ст. 4 передбачала, що у випадку примирення 

обвинуваченого з потерпілим кримінальне переслідування не може бути почато, 

а у випадку початку не може бути продовжено й підлягає припиненню на будь-

якій стадії процесу. Проте статті 10 та 11 вказаного нормативного акту визначали 

винятки за злочини, передбачені статтями 169,198,199 Кримінального кодексу. 

У випадку, коли прокуратура визнавала необхідність вступити в провадження з 

метою захисту публічного інтересу, то примирення не призводило до 

припинення кримінального провадження [65, с. 251-252]. 

При цьому Кримінальний кодекс 1922 року та Кодекс 1926 року не містили 

положень щодо звільнення від кримінальної відповідальності (й у зв’язку з 

примиренням винного з потерпілим також). З цього приводу цікавою є думка О. 

Владімірової. Вчена стверджує, що сама ідеологія державної влади передбачала 

відсутність у людини будь-чого особистого (а лише загальносуспільного), і 

такого приватного елемента, як примирення з потерпілим, у кримінальному 

праві не було [48, c. 86]. 

31 жовтня 1924 року постановою Центрального виконавчого комітету були 

встановлені Основи кримінального судочинства Союзу РСР і Союзних Республік 

(далі – Основи). Відповідно до пункту в ст. 6 Основ кримінальне переслідування 

не могло бути порушене, а порушене не могло бути продовжене й підлягало 

припиненню у випадку примирення обвинуваченого з потерпілим. Розвиток 

процедури примирення знайшов своє відображення і в Кримінально-

процесуальному кодексі УРСР. Ст. 11 Кодексу розширювала види злочинів, які 

були підставою для порушення провадження винятково в порядку скарги 

потерпілого. Відповідно до Кодексу ці провадження повинні бути закриті у 

випадку примирення потерпілого з обвинуваченим. Можливість примирення 



77 
 

передбачалася законодавцем лише до виходу суду на нараду для постановлення 

вироку [65]. 

На початку та в середині ХХ століття держава значно впливає на право, 

зокрема, на всі його сфери. Тому інститут примирення не став винятком, а 

питання саме мирного приватного врегулювання конфлікту було обмежено. Так, 

особа могла примиритися, відшкодувати шкоду, їй могли закрити кримінальне 

провадження. Водночас держава постійно пильнувала за можливістю 

нівелювання кримінально-правового  конфлікту без залучення органів влади, 

контролюючи усі процеси. Наприклад, за допомогою нагляду прокурора та його 

можливості регулювати названий процес. 

Кримінально-процесуальний кодекс 1960 року перейняв положення щодо 

примирення з попередніх законодавчих актів. Зокрема, передбачалася 

можливість примирення обвинуваченого, підсудного з потерпілим у справах 

приватного обвинувачення по певних видах злочинів (тілесні ушкодження, побої 

тощо). У результаті примирення прокурор, а також слідчий за згодою прокурора 

ухвалював поставу про направлення провадження до суду для вирішення 

питання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності. У 

випадку, якщо провадження мало особливе державне чи суспільне значення, 

прокурор мав змогу ведення кримінального провадження на загальних підставах 

незалежно від примирення обвинуваченого та підсудного з потерпілим [66]. 

Аналізуючи положення норм Кримінального кодексу Української РСР 

1960 року, можна помітити, що інститут примирення не був досить розкритий. 

Зокрема, містилися положення щодо звільнення від кримінальної 

відповідальності, але без такого виду, як примирення винного з потерпілим[67]. 

На сьогоднішній день інститут примирення перебуває на стадії розвитку. 

Цій обставині сприяє як усвідомлення важливості компенсаційного аспекту на 

користь потерпілого, так і вплив міжнародної спільноти. Зокрема, відбувається 

збереження української правової традиції та імплементування якісно нових 

положень, які ефективно зарекомендували себе в практичній реалізації. 
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На території України інститут примирення має своє вираження як у нормах 

КК України, так і в положеннях КПК України (укладення угоди про примирення 

між підозрюваним (обвинуваченим) та потерпілим)[68, с. 13]. На думку А. М. 

Ященко, існування ст. 46 КК України є логічним наслідком історичної еволюції 

примирення як способу розв’язання кримінальних конфліктів [8, с.4]. 

Аналіз історичних етапів розвитку інституту примирення на території 

України дозволяє дійти висновку, що суспільство впродовж свого історичного 

правового розвитку завжди передбачало нормативно визначену можливість 

досягнення компромісу шляхом відшкодування шкоди та звільнення від 

кримінальної відповідальності. Залежно від нормативного акту спостерігаються 

відмінні характеристики щодо обов’язкових елементів примирення, зокрема 

рівня суспільної небезпечності неправомірного діяння, участі громади, 

залучення представників органів державної влади тощо. Окремо простежується 

створення інституту посередника, який на сьогоднішній день діє як медіатор. 

Існування та розквіт інституту примирення більше ніж із тисячолітньою історією 

свідчить про те, що позитивний вплив досягнення приязних взаємовідносин, 

відшкодування шкоди та звільнення від покарання має значно більше переваг 

порівняно з провокацією конфронтації та застосування репресивного методу. 

 

Висновок до розділу 1  

У 1 розділі особлива увага була приділена поняттю та механізму реалізації 

інституту примирення на території України. В межах заданої теми були 

досліджені особливості участі захисника в процедурі примирення  через призму 

процесуального формалізму.  

Визначено, що єдиний підхід до термінації поняття «примирення» на 

сьогоднішній день відсутній. Аналіз доктринального підходу до вказаної теми 

дозволяє визначити, що науковці виділяють базові ознаки, які  включені у 

досліджуване поняття, так – наявність конфлікту та досягнення миру. До 

додаткових умов відносять відшкодування шкоди, зниження рівня емоційної 
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напруги (наприклад, шляхом висловлення каяття перед потерпілим та  прощення 

кривдника ) тощо. 

У розділі детально порівнюються три можливі варіанти досягнення 

примирення в межах кримінального провадження. Так, положеннями КПК 

України  та КК України визначені наступні види примирення: 

- згідно зі ст. 46 КК України особа, яка вперше вчинила кримінальний 

проступок або необережний нетяжкий злочин, крім корупційних 

кримінальних правопорушень, звільняється від кримінальної 

відповідальності, якщо вона примирилася з потерпілим та відшкодувала 

завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду; відповідно до ст. 468 

КПК України в кримінальному  провадженні може бути 

укладена  така угода про примирення  між потерпілим та 

підозрюваним  чи обвинуваченим; 

- згідно з ч. 1 ст. 284, де передбачено, що кримінальне провадження 

закривається в разі якщо: потерпілий, а у випадках, передбачених 

Кодексом, його представник відмовився від обвинувачення у 

кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення, крім 

злочинів, пов’язаних з домашнім насиллям.  

У роботі проведений детальний порівняльний аналіз наступних критерії 

вказаних можливостей примирення в межах кримінального провадження : 

розмежування підстав примирення залежно від тяжкості злочину; особливості 

доказування обставин, які уможливлюють примирення (факт фіксації 

відшкодування шкоди та вчинення злочину підозрюваним (обвинуваченим), 

процедура закриття кримінального провадження або ухвалення вироку, підстави 

апеляційного оскарження або повторного звернення.  За результатами вказаного 

дослідження визначені позитивні та негативні наслідки застосування відповідної 

процедури примирення в межах кримінального провадження для потерпілого та 

підозрюваного (обвинуваченого). 

У ході дослідження був проведений аналіз статистичних даних проблем 

рецидивної злочинності на території України та Великої Британії, в результаті 
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якого висвітлений прямий взаємозв’язок між рецидивною злочинністю, 

тюремним ув’язненням та застосуванням інституту примирення. Так, окреслена 

тенденція, відповідно до якої застосування інституту примирення сприяє 

зменшенню відсотку рецидивної злочинності.  

Також у дослідженні висвітлені рекомендації щодо застосування інституту 

примирення відповідно до статті 126 -1 КК України – домашнє насилля. 

Обґрунтовується позиція, що внутрішньосімейний конфлікт є глибинним та 

потребує спеціальних засобів реагування. Тобто, участь адвоката хоча і 

сприятиме залагодженню конфлікту, однак у вказаному випадку необхідна 

участь професійного психолога, що підвищить шанси на примирення не лише в 

межах кримінального провадження. Так, на нашу думку, якщо сторони після 

кримінального провадження матимуть на меті збереження сімейних відносин, то 

об’єктивною необхідністю є доповнення інститутів звільнення від кримінальної 

відповідальності  у зв’язку з примиренням винного з потерпілим та угоди про 

примирення винного з потерпілим обов’язковим проходженням програми для 

кривдників, передбачених  у Законі України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству» (№ 2229-VIII від 07.12.2017 ) 

Особлива увага приділена положенням, які регулюють здійснення 

адвокатської діяльності через призму етичності юридичної професії. Визначені 

основні критерії, яким повинен  відповідати юрист як учасник процедури 

примирення.  

У розділі досліджений перелік проблемних положень, які підкріплені 

прикладами судової практики, що потребують обов’язкової участі адвоката в 

межах процедури примирення. Аналіз стану законодавчого закріплення 

механізму примирення на території України дозволяє дійти висновку, що 

наявність значної кількості прогалин зумовить створення неоднозначної 

практики та можливих порушень прав людини. Саме тому важливо в процесі 

досягнення компромісу залучення захисника як особи, яка зможе координувати 

процес досягнення домовленості та його фіксації.  Адвокат як людина з 

багаторічним досвідом, належним рівнем кваліфікації та юридичною освітою 
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зможе направляти процедуру примирення в межах загальних принципів 

кримінального процесуального права. 

Підтверджується необхідність попередньої фіксації факту відшкодування 

шкоди в таких видах примирення, як відмова від обвинувачення та звільнення 

від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з 

потерпілим. У роботі запропонований механізм закріплення, який буде 

гарантією збереження майна клієнта незалежно від подальших дій іншої 

сторони.  

Також у розділі були досліджені окремі історичні періоди становлення та 

розвитку інституту примирення в Україні, а також міжнародний досвід 

впровадження основних принципів відновного правосуддя. 

Визначено, що становлення інституту примирення мало місце ще в 

доісторичні часи у формі ненасильницьких способів вирішення конфліктів. 

Вказані методи були в основному виражені у формі ритуалів між общинами та 

закріплені винятково положеннями звичаєвого права. До процесу примирення 

були залучені не лише правопорушник та жертва, а й родини сторін, які також 

мали вплив на врегулювання конфлікту. Інститут примирення знайшов свій 

розвиток і за часів Київської Русі. Так, основні положення були закріплені в 

Руській Правді, де процедура примирення мала досить поширений характер, 

адже однією з характерних ознак тогочасного  права була пріоритетність 

відшкодування шкоди  та поповнення державної казни, а не ув’язнення особи або 

смертна кара.  

У період середньовіччя на території України інститут примирення набув 

більшої нормативної визначеності в таких категоріях, як стадійність процесу  та 

участь держави в процесі врегулювання конфлікту. Тогочасні джерела права  не 

лише давали змогу злочинцю та потерпілому примиритись, але й спонукали 

сторони досягти консенсусу шляхом зменшення судового збору у випадку 

нівелювання конфлікту.  

З плином часу, незважаючи на відсутність єдиного нормативного підходу 

через належність територій України до різних держав, ураховуючи політичну 
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нестабільність  до 20-го століття інститут примирення набував нових ознак та 

положень. Так, можна відзначити, що з’явилась визначена категорія проваджень, 

за яких примирення неможливе, визначена участь органів державної влади в 

процесі досягнення консенсусу, критерії посередництва тощо.  

На початку ХХ століття  вектор правового напряму був кардинально 

змінений у зв’язку з політичною ситуацією в країні. Вказане вплинуло і на 

інститут примирення, враховуючи нововведення, які стосувалися обмеження  

приватного обвинувачення. Лише з прийняттям Кримінального та Кримінально-

процесуального кодексів України в 1960-х роках з’явились визначені положення, 

які давали можливість примирення в межах кримінального провадження.  

Досліджуючи історичне становлення інституту примирення в межах 

кримінального провадження на території України, варто відзначити, що 

український народ у силу свого менталітету завжди  вирізнявся бажанням 

мирного врегулювання конфлікту. Так, у різні історичні періоди відшкодування 

шкоди мало першочерговий характер порівняно з репресивним методом 

покарання. Майже будь-яке джерело права містило положення, яке передбачало 

можливість досягнення консенсусу між правопорушником та потерпілим 

(родиною або общиною). Звичайно, інститут примирення не перебував у статиці 

– так, набували логічної зміни норми, які регулювали процес переговорів та 

відшкодування шкоди,  обов’язковість участі органів державної влади, види 

злочинів, які передбачали можливість примирення, тощо. Однак базові ознаки 

примирення в межах кримінального провадження були незмінними: 

відшкодування завданої шкоди та факт досягнення миру між сторонами. 
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РОЗДІЛ 2. ПРАВОВІ, ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УЧАСТІ 

ЗАХИСНИКА В ПРОЦЕСІ ПРИМИРЕННЯ ПІДОЗРЮВАНОГО З 

ПОТЕРПІЛИМ НА ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ 

 

2.1 Теоретичні і практичні аспекти діяльності захисника як учасника  

примирення згідно з чинним КПК України 

 

На сьогоднішній день все більшого поширення набувають принципи 

відновного правосуддя в межах кримінального провадження. Ця тенденція 

пов’язана як із впливом міжнародної правової спільноти, так і позитивною 

практикою вітчизняною застосування. Одним із найефективніших виразів 

відновного правосуддя на території України є інститут примирення, 

передбачений кримінальним та кримінальним процесуальним законодавством. 

Механізм досягнення компромісу відзначається наступними позитивними 

характеристиками: швидке відшкодування шкоди, гуманізація кримінального 

провадження, процесуальна економія тощо. Існування та розквіт інституту 

примирення більше ніж із тисячолітньою історією свідчить про те, що 

позитивний вплив досягнення приязних взаємовідносин, відшкодування шкоди 

та звільнення від покарання має значно більше переваг порівняно з провокацією 

конфронтації та застосування репресивного методу. Процедура примирення 

сторін є одним із інструментів досягнення компромісу у конфліктах. Тому 

законодавство України передбачає наявність норм, які регулюють механізм 

застосування вказаного інституту.  

Питання досягнення компромісу вивчали такі науковці, як О. 

Александренко, Ю. Баулін, А. Бойко, І. Гайворонська, С. Давиденко, М. 

Карпенко, С. Келіна, В. Костенко, Ж. Мандриченко, О. Перепадя, В. Рибалко, М. 

Хавронюк, О. Шило, В. Шкелебей, А. Ященко та ін. 

Досліджуючи історичні етапи правового розвитку будь-якої держави, 

можна відзначити, що одним із основних показників дотримання верховенства 

права та законності є реалізація гарантій захисту в кримінальному провадженні. 
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Кримінальне процесуальне право потребує особливої уваги законодавця через 

широке поле можливих порушень прав і свобод людини та громадянина, адже 

важко знайти іншу галузь права, яка б відзначалася такими можливостями 

вторгнення в особисте життя людини та обмеженням прав і свобод, 

передбачених Конституцією України. Саме тому настільки важливо забезпечити 

ефективний захист осіб, втручання в права яких за законними підставами та з 

причин зловживання має настільки тонку межу. Надання професійної юридичної 

допомоги має значний позитивний ефект у взаємозв’язку з усіма явищами 

правового характеру. Особливо це стосується кримінального провадження як 

процесуальної діяльності з невтішною статистикою порушення прав та свобод 

людини.  

На сьогоднішній день на теренах наукової доктрини та практики існує 

думка, що стадія досудового розслідування кримінального провадження 

характеризується особливою складністю щодо здійснення функції захисту. На 

цій стадії формується основний обсяг доказів, відбувається залучення суб’єктів 

з визначеним процесуальним статусом тощо. Саме тому важко переоцінити 

актуальність надання кваліфікованої юридичної допомоги в сфері кримінального 

та кримінального процесуального права.  

Варто відзначити, що увага законодавця особливо спрямована на 

ефективність надання юридичних послуг. Зокрема, якісно нові зміни були 

внесені в положення, що регулюють адвокатську діяльність та можливості 

представництва в рамках кримінального провадження. Наприклад, відповідно до 

КПК України 2012 р. захисником у кримінальному провадженні може бути 

винятково особа, яка отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю та відомості щодо якої внесено до Єдиного реєстру адвокатів України 

(ст. 45 КПК України). Це положення суттєво відрізняється від вимог 

Кримінально-процесуального кодексу України 1960 р. У зазначеному акті 

передбачалося, що захисниками може бути значно ширше коло осіб (фахівці у 

галузі права, родичі тощо). Таке нововведення дозволяє дійти висновку, що в 
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суспільстві наявна тенденція до підвищення рівня оцінювання якості та 

кваліфікованості забезпечення юридичних послуг [10]. 

На думку О.Г. Яновської, саме дотримання прав і свобод людини, 

забезпечення правової захищеності громадян є показниками рівня 

демократичності правової держави. Автор зазначає, що особливе місце у 

реалізації цих прав є діяльність української адвокатури [69]. Вважаємо, що 

особлива роль при реалізації права на захист надана саме захиснику, враховуючи 

досить широкі повноваження, правові можливості допомоги та високий рівень 

кваліфікації. 

Світова правова спільнота особливо звертає увагу на дотримання права на 

захист особи, яка піддається кримінальному переслідуванню, та на якість 

надання подібної допомоги. Такого висновку можна дійти, досліджуючи 

нормативні акти, які регулюють питання здійснення захисту в кримінальному 

провадженні, та зазначаються основні положення, котрі зобов’язують захисника 

по відношенню до підзахисного. 

Зокрема, відповідно до Основних принципів, що стосуються ролі юристів 

(прийняті восьмим Конгресом ООН з попередження злочинності та поводження 

з правопорушниками, Гавана, 27.08.1990 - 07.09.1990), уряди країн-учасниць 

зобов’язані забезпечувати, щоб компетентні органи повідомляли особу про 

право користуватися допомогою юриста у випадку затримання чи звинувачення 

в скоєнні кримінального злочину. Відповідно до п. 6 кожна особа має право на 

допомогу юриста, досвід і компетентність якого відповідають характеру 

правопорушення, призначеного з метою надання йому ефективної юридичної 

допомоги безкоштовно, якщо у нього немає достатніх коштів для оплати послуг 

юриста. Окремо у цьому акті акцентується увага на обов’язках юристів по 

відношенню до своїх клієнтів. П. 13 передбачає, що юристи зобов’язані 

консультувати клієнтів щодо їх юридичних прав і обов'язків, надавати клієнтам 

допомогу в будь-який передбачений законом спосіб тощо. Згідно з п. 14 юристи 

повинні сприяти захисту прав людини та основних свобод, визнаних 

національним і міжнародним правом, і у всіх випадках діяти незалежно та 
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сумлінно відповідно до закону і визнаних норм та професійною етикою юриста. 

Також у п. 15 визначено, що юристи завжди суворо дотримуються інтересів своїх 

клієнтів [70]. 

Ще одним нормативним актом, який  один із основоположних щодо 

регулювання здійснення адвокатської діяльності, є Резолюція Комітету міністрів 

Ради Європи № (78) 8 «Про юридичну допомогу і консультації», прийнята 

Комітетом Міністрів 2 березня 1978 р. Відповідно до цього акту ніхто не може 

бути позбавлений у силу перешкод законодавчого характеру можливості 

використання або захисту своїх прав у будь-яких судах. З цією метою будь-яка 

особа повинна мати право на необхідну юридичну допомогу в судовому 

розгляді [71]. 

Наступним міжнародним актом, який регулює здійснення захисту, є 

Основні положення про роль адвокатів (прийняті восьмим Конгресом ООН з 

попередження злочинів у серпні 1990 р. у Нью-Йорку). Відповідно до них 

адвокати повинні постійно підтримувати честь і гідність своєї професії, які 

важливі для учасників здійснення правосуддя. Обов'язки адвоката щодо клієнта 

мають включати: консультації клієнта про його  права та обов'язки з 

роз'ясненням принципів роботи правової системи, оскільки вони відносяться до 

прав і обов'язків клієнта; надання допомоги клієнту будь-яким законним 

способом і вчинення правочинів для захисту його інтересів; надання клієнту 

допомоги в судах, трибуналах та адміністративних органах. Адвокати, надаючи 

допомогу своїм клієнтам при здійсненні правосуддя, повинні домагатися 

дотримання прав людини і основних свобод, визнаних національним і 

міжнародним правом, і завжди діяти вільно і наполегливо відповідно до закону і 

проголошених професійних стандартів та етичних норм. Адвокат завжди 

повинен бути лояльним до інтересів свого клієнта [72, с. 247]. 

На території України гарантії права на захист передбачені в низці 

нормативних актів. Зокрема, ст. 20 КПК України визначено, що підозрюваний, 

обвинувачений, виправданий, засуджений має право на захист, яке полягає у 

його можливості надати усні або письмові пояснення з приводу підозри чи 
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обвинувачення, право збирати і подавати докази, брати особисту участь у 

кримінальному провадженні, користуватися правовою допомогою захисника, а 

також реалізовувати інші процесуальні права, передбачені Кодексом[4]. 

Дослідження вказаної тематики зобов’язують особливу увагу приділити 

особі захисника в межах кримінального провадження. Як попередньо 

зазначалося, захисником відповідно до норм КПК України може бути винятково 

адвокат. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» адвокат – це фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на 

підставах та в порядку, що передбачені Законом України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність». Згідно зі ст. 5 адвокатом може бути фізична особа, яка 

має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в 

галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла 

стажування, склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю[73]. 

Також Законом передбачене і поняття захисту. Відповідно до ст. 1 п. 5 

захист – вид адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні захисту прав, 

свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, 

засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування 

примусових заходів медичного чи виховного характеру, або вирішується 

питання про їх застосування у кримінальному провадженні[73]. 

Тобто, ці положення як міжнародного, так і національного права 

зосереджують свою увагу на тому, що найголовнішим завданням адвоката є 

захист прав та інтересів підзахисного, і будь-який захисник зобов’язаний 

дотримуватися цих норм. Подібний імперативний характер  положень надає 

певні гарантії і самим підзахисним, передбачаючи можливість оскарження 

неналежної поведінки адвоката.  

Серед інститутів кримінального процесуального права, які потребують 

участі адвоката, особливо варто відзначити процедуру примирення на стадії 

досудового розслідування. Однією з причин цього є недостатня урегульованість 

законодавцем процедури досягнення та фіксації факту компромісу. Саме тому 
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участь особи, яка має вищу юридичну освіту й досвід роботи в галузі права, 

сприятиме досягненню домовленості між потерпілим та підозрюваним або 

обвинуваченим відповідно до основоположних принципів кримінального 

процесуального права. Враховуючи вказане, варто зазначити, що участь 

захисника в процесі примирення – це комплекс дій, спрямованих на вирішення 

кримінально-правового конфлікту  шляхом ведення переговорів між потерпілим 

та правопорушником з наступним обранням вигідного для сторін виду 

примирення.  

Інститут примирення у своїй основі має переважно диспозитивну складову 

– процес переговорів щодо ініціації процедури та сам механізм досягнення 

консенсусу жодним чином не врегульований законодавцем. Тобто, потерпілий 

та підозрюваний (обвинувачений) діють винятково на власний розсуд. Важливе 

значення має те, що одним із ключових учасників переговорів між сторонами 

постає саме адвокат, який у силу власного професіоналізму та обізнаності 

зумовить хід правочинів не виходячи за межі чинного законодавства. Однак у 

ході перемовин важливо дотримуватися межі, яка може бути визначена лише 

власною доброчесністю. Щодо адвоката, то перед ним стоїть завдання вести 

переговори, орієнтуючись на законодавство, яке регулює питання етичної 

сторони домовленостей. Вказане є надзвичайно важливим, ураховуючи, що 

процес примирення може зумовити порушення таких принципів адвокатської 

етики, як принципи незалежності та неупередженості (детальніше в 2.2.). 

Питання етики адвоката є актуальною темою наукових дискусій. Вказана 

обставина пов’язана з тим, що на практиці поведінка захисника може суттєво 

впливати на хід кримінального провадження. Для адвоката дуже важливо, щоб 

його спілкування з суб’єктами процесу мало позитивні наслідки. І дотримання 

професійної етики є основоположним при будь-якій комунікації. Вчені-

процесуалісти у своїх працях досліджували проблеми поведінки адвоката та її 

наслідки в певних ситуаціях із метою надання практичних наукових 

рекомендацій. Також науковці, аналізуючи законодавство, зосереджують свою 

увагу на можливостях його вдосконалення. Значна увага у працях 



89 
 

зосереджується на необхідності впровадження у професійне навчання та 

підвищення кваліфікації курсу з питань психологічних та етичних особливостей 

професії юриста. Окремо вчені зазначають, що принциповість, толерантність та 

висока моральність є невід’ємними складовими характеристики юриста. 

Такої ж думки дотримується і О. А. Тертишная. Вона вважає, що адвокат-

захисник повинен стояти на сторожі прав, честі та гідності особи, котра 

звернулася до нього за правовою допомогою. І це аксіома. Учена наголошує, що 

у випадках, коли клієнт наполягає на порушенні кримінального процесуального 

законодавства, адвокат повинен роз’яснити підзахисному можливі наслідки і 

діяти  згідно з законом [74].   
Регулювання судочинства, вважає М. М. Колеснікова, відбувається за 

допомогою норм процесуального права та етичних норм. Захисник, який у силу 

своїх прав та обов’язків стоїть на передовій захисту прав, свобод та інтересів 

клієнта, повинен бути взірцем високоморального ставлення не тільки до своїх 

професійних обов’язків, а й до суспільних процесів. Учена наполягає, що саме 

адвокатська етика є наріжним каменем адвокатської діяльності. З огляду на це 

адвокат повинен викликати довіру у тих, хто звернувся до нього за правовою 

допомогою. Власне довіра і становить основу взаємин адвоката і клієнта. Це 

випливає з того, що коли адвокат є учасником процесу примирення, то зрозуміло, 

що виникне потреба обговорити внутрішні переживання потерпілого та 

підозрюваного (обвинуваченого). Вирішальним фактором тут буде довіра до 

юриста, яка повністю залежатиме від рівня етичності останнього. [75] 

Л.М. Гуртієва підтримує колегу у цьому питанні. Вона вказує, що можуть 

виникнути ситуації, які кримінальним процесуальним законодавством не 

передбачені. Інакше кажучи, суб’єкт кримінального провадження отримує змогу 

вибору поведінки [76]. 
Цих учених підтримує і О.Г. Яновська, яка говорить про те, що професія 

юриста передбачає втілення найкращих людських якостей в його особі. Вона 

підкреслює, що на сьогодні зростають вимоги до інтелектуальних, духовних та 

моральних якостей особистості юриста. Автор наголошує, що основою 
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професіоналізму юриста є гуманістичні орієнтири та морально-етичні засади. На 

порядку денному, стверджує О. Г. Яновська, необхідність впровадження системи 

професійно-психологічної підготовки адвокатів-практиків як складової 

підвищення кваліфікації. Учена вважає – рівень демократії та верховенства права 

перебуває у прямій залежності від рівня моральності та професіоналізму 

правників [77, с.268-269]. 
Викликає дискусію підтримка адвокатом прокурорського обвинувачення 

щодо покарання, адже це абсолютно не відповідає засадам професії адвоката. Це 

зумовлює появу додаткових і специфічних етичних обов’язків в останнього. 

Адже адвокат – це представник потерпілого, і він не має обговорювати міру 

покарання, яка повинна призначатися підозрюваному (обвинуваченому). Про це 

стверджують учені А. С. Таран, С. В.Юнешева, В. В. Конін [78, 79,с. 75-78; 86].   

Цікаві думки з цього питання висловила Г. А. Васільєва. Серед них 

твердження про те, що професійна етика слугує якнайкращим чином у 

встановленні довірчих стосунків з клієнтом, стоїть на заваді перед спокусами, 

викликаних незалежною діяльністю, сприяє покращенню взаємин із колегами, 

працівниками суду, співробітниками правоохоронних органів, представниками 

засобів масової інформації тощо. Тому логічно, що дотримання професійної 

етики зміцнює престиж адвоката. Правила етики, підкреслює вчена, повинні 

скеровувати захисника в процесі прийняття відповідного рішення, діалозі з 

клієнтом або при виборі моделі поведінки [80, с. 108]. 

Побутує думка і вона є абсолютно правильною, що у кримінальному 

провадженні саме адвокат є тією особою, котра найбільш обізнана з боку захисту 

з постулатами кримінального та кримінального процесуального законодавства з 

огляду на кваліфікацію та практичний досвід. Професія адвоката передбачає 

вирішення конфліктних ситуацій і в цьому стануть у нагоді його принциповість 

і професіоналізм, що викликатиме довіру у клієнта. Регулювання етичного 

начала професії адвоката є важливою темою обговорення у нашій країні і на 

міжнародному рівні. 
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Про це свідчить прийняття Міжнародним кримінальним судом Кодексу 

професійної поведінки адвокатів на 3-му пленарному засіданні, що відбулося 2 

грудня 2005 року. Цей міжнародний правовий акт у ст. 14 закріплює 

обов’язковість поваги адвоката до своїх клієнтів, а також до протилежної 

сторони, потерпілих тощо. Стосунки між клієнтом і адвокатом передбачають 

відкритий обмін інформацією, довіру, що зумовлює зобов’язання  адвоката бути 

чесним, справедливим і відкритим щодо клієнта [81]. 
Набрав чинності ще один міжнародний документ – Хартія основних 

принципів європейської адвокатської професії, проголосована 24 листопада 2006 

року на пленарному засіданні Ради адвокатських асоціацій та правничих 

товариств Європи (The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE)  в 

Брюсселі, в якій закріплюються обов’язковість незалежності адвоката, уміння 

уникати конфлікту інтересів, бути чесним  з клієнтом, адже лояльне ставлення  

до клієнта є досить важливою умовою для адвоката. Від цього залежить ступінь 

довіри до нього як консультанта і представника [82]. 
Питання адвокатської етики регулюється у багатьох країнах світу. 

Зокрема, законодавство Франції передбачає наявність вимог до адвоката, які 

закріплені в Статуті адвокатської професії. Відповідно до ст. 7 зазначеного 

Статуту передбачено, що в суспільстві, заснованому на цінностях демократії та 

верховенстві закону, адвокат грає життєво важливу роль. Він має всі права, 

надані законом і статусом професії. У процесі співпраці з клієнтом він 

зобов’язаний діяти відповідно до законодавства, правил етики та свого 

професійного кредо[83]. 

У США також існують положення, які регулюють здійснення адвокатами 

своєї діяльності. Зокрема, діє національний стандарт правил – Типові правила 

професійної етики, затверджені Американською асоціацією юристів. На основі 

зазначених правил приймаються й правила Професійної колегії адвокатів штатів. 

Відповідно  адвокат не має права радити клієнту вчиняти дії чи допомагати йому 

в їх вчиненні, якщо вони направлені на порушення законодавства. Особлива 
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увага також приділяється і питанням конфлікту інтересів. Тобто, існує пряма 

заборона на здійснення представництва у подібному випадку. Також 

урегульовано й питання конфіденційності, зокрема передбачено, що адвокат не 

може розкривати інформацію, яка має відношення до провадження без згоди 

клієнта (виняток – дисциплінарне провадження проти адвоката). Щодо 

дисциплінарної відповідальності, то єдине регулювання на території США 

відсутнє. Це пов’язано з тією обставиною, що кожний штат самостійно має 

затверджувати міру відповідальності за порушення правил[84, с. 168-169]. 

На території Російської Федерації правила адвокатської етики 

регулюються Кодексом професійної етики адвоката, прийнятого Першим 

Всеросійським з'їздом адвокатів 31 січня 2003 р. Відповідно до ст. 1  Кодексу 

правила поведінки кожного адвоката засновані на критеріях моралі та традицій 

адвокатури. Ст. 4 передбачає, що адвокат за будь-яких обставин повинен 

зберігати честь і гідність, властиві його професії. Професійна незалежність 

адвоката, а також переконаність довірителя в порядності, чесності та сумлінності 

адвоката є необхідними умовами довіри до нього. Ст. 10 Кодексу визначено, що 

закон і моральність у професії адвоката вище волі довірителя. Жодні побажання, 

прохання чи вимоги довірителя, спрямовані на недотримання закону або 

порушення правил, передбачених Кодексом, не можуть бути виконані 

адвокатом. Адвокат не має права давати особі, яка звернулася за наданням 

юридичної допомоги, або довірителю обіцянки позитивного результату 

виконання доручення та допускати фамільярні відносини з довірителем[85]. 

Ще однією країною, яка варта уваги з погляду дослідження правил 

адвокатської діяльності, є Іспанія. На сьогоднішній день там діє Етичний кодекс 

адвокатів Іспанії. Відповідно до цього кодексу адвокат зобов’язаний діяти на 

засадах конфіденційності, вказуючи, що адвокатська таємниця – це не право 

адвоката, а право клієнта. Також значна увага приділяється конфлікту інтересів. 

Адвокату заборонено представляти двох та більше клієнтів, чиї інтереси 

суперечать один одному. Проголошується також і принцип незалежності 
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адвоката. Зокрема, зазначено, що в правовій державі інтелектуальна та моральна 

незалежність адвоката є такою ж суттєвою умовою, як і незалежність суду. 

Незалежність адвоката є гарантією, що права клієнта захищаються об’єктивно. 

Також наявна і дисциплінарна відповідальність адвоката за порушення правил 

адвокатської діяльності. До адвоката можуть застосувати різні міри 

відповідальності: від призначення штрафу до позбавлення статусу адвоката[86]. 

В Україні всі питання, що пов’язані з етичними стандартами поведінки 

адвоката, регулюються Законом України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» та Правилами адвокатської етики (далі – Правила). Останні набули 

чинності на Установчому з`їзді  адвокатів України 17 листопада 2012 року. 

Адвокатура як незалежний недержавний самоврядний інститут, що гарантує 

захист, представництво та надання інших видів правової допомоги відповідно до 

Закону та Правил,  діє в складній системі правових відносин. Це вимагає від 

адвокатів  дотримання високих стандартів етичної поведінки, законності та 

превалювання верховенства права, конфіденційності, унеможливлення 

конфлікту інтересів. Важливою є збалансованість інтересів конкретного клієнта 

та суспільства, котрої повинен дотримуватися адвокат. Необхідною гарантією 

повноцінної  діяльності адвокатури, належного виконання важливого 

соціального призначення, на думку вітчизняних та зарубіжних представників 

адвокатських кіл, є дотримання адвокатами особливих деонтологічних правил. 

Згадуваний Закон України закріплює  необхідність дотримання Правил  

адвокатської етики як необхідних професійних обов’язків адвоката. Згідно з ст. 

2 Правил їх поширюють на всі види адвокатської діяльності [87]. 

Щодо безпосередніх взаємовідносин з клієнтом та реалізації мети захисту 

прав людини і громадянина, ст. 8 передбачає, що у межах дотримання принципу 

законності адвокат зобов’язаний у своїй професійній діяльності виходити з 

переваги інтересів клієнтів перед власними інтересами, інтересами колег, 

партнерів, співробітників, законних представників клієнтів або їх опікунів, 

піклувальників та інших осіб, а також перед будь-якими іншими міркуваннями; 
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адвокат має, за можливості, сприяти позасудовому врегулюванню спорів між 

клієнтом та іншими особами, а в разі неможливості цього – застосовувати всі 

законні засоби ефективного вирішення спору на користь клієнта; адвокат 

повинен поважати свободу вибору клієнтом захисника, представника чи особи, 

яка надає йому правову допомогу і ні до прийняття доручення, ні в процесі його 

виконання не вчиняти перешкод у реалізації цієї свободи. Тобто, навіть у 

випадку, коли адвокат розуміє, що найкращий шлях для клієнта –це шлях 

примирення, поки сторона сама не ініціює цей процес, адвокат не в праві вчиняти 

будь-які дії у вказаному напрямі. 

Правила не лише встановлюють жорсткі обмеження щодо адвоката з 

метою захисту прав та інтересів людини та громадянина. Зокрема, ст. 9 

передбачає, що неприпустимим є наявність конфлікту інтересів, під яким слід 

розуміти суперечність між особистими інтересами адвоката та його 

професійними правами й обов’язками перед клієнтом, наявність якої може 

вплинути на об’єктивність або неупередженість під час виконання адвокатом 

його професійних обов’язків, а також на вчинення чи не вчинення ним дій під 

час здійснення адвокатської діяльності[87]. Вказана стаття є особливо 

актуальною в контексті заданої теми, оскільки в ході переговорів досить легко 

перетнути межу і спокуситися виступати медіатором між сторонами, що, 

враховуючи норми законодавства та положення договору про надання правової 

допомоги, є неприпустимим. 

На особливе ставлення заслуговують принципи конфіденційності, якими 

адвокат має керуватися згідно з вимогами закону. У статті 10 Правил їх 

дотримання є украй важливою передумовою встановлення довірчих стосунків 

між адвокатом і клієнтом. Винятково вони сприяють належному наданню 

правової допомоги, гарантуванню захисту та представництва. Закон України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначає збереження 

конфіденційності відповідної інформації предметом адвокатської таємниці. Це ж 

стосується і персональних даних про людину, що перебувають під охороною 
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законодавства з питань захисту персональних даних. Під час взаємин з 

суб’єктами права, котрі можуть вимагати розкрити таку інформацію, адвокат має 

право не розголошувати її. Більше того, це є його обов’язком щодо клієнта й осіб, 

яких дана інформація стосується. 

Дія принципу конфіденційності не обмежена в часі. Розголошення 

відомостей, що становлять адвокатську таємницю, заборонено за будь-яких 

обставин, включаючи незаконні спроби органів дізнання, слідства та суду 

допитати адвоката про обставини, що є адвокатською таємницею; інформація та 

документи можуть втратити статус адвокатської таємниці за письмовою заявою 

клієнта (особи, якій відмовлено в укладенні договору про надання правової 

допомоги) з передбачених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» підстав. При цьому інформація та документи, що отримані від третіх 

осіб і містять відомості про них, можуть поширюватися з урахуванням вимог 

законодавства з питань захисту персональних даних. Адвокат зобов’язаний 

забезпечити розуміння та дотримання принципу конфіденційності його 

помічниками, стажистами та членами технічного персоналу. Адвокат 

зобов’язаний забезпечити такі умови зберігання документів, які передані йому 

клієнтом, адвокатських досьє та інших матеріалів, що знаходяться в його 

розпорядженні і містять конфіденційну інформацію, які розумно виключають 

доступ до них сторонніх осіб [70]. 

Дотримання адвокатом професійної етики є важливим, але не вичерпним 

проблемним питанням. Так, окреслена проблематика є лише однією із складових 

кореляційних зв’язків на шляху до ефективного застосування інституту 

примирення в межах кримінального провадження. З метою ефективного 

визначення проблемних питань у процесі примирення варто ознайомитися з 

наступними можливими трансакційними витратами на шляху до укладання 

домовленості між сторонами. 

Окремою проблемою, яка має місце в сучасній практичній діяльності 

адвокатів у кримінальному провадженні, є можливість отримання доказів, які 
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мають значення для захисту інтересів клієнта. Загальновідомо, що будь-яка 

правова позиція потребує обґрунтування за допомогою доказового матеріалу. 

Саме тому, як і будь-який інший інститут кримінального процесуального права, 

інститут примирення відзначатиметься найефективнішою реалізацією за умови 

рівної можливості сторін швидко отримувати докази. 

Згідно з ст. 93 КПК України збирання доказів забезпечується сторонами 

кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, 

щодо якої здійснюється провадження, в порядку, передбаченому цим Кодексом. 

Сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження, проводить збирання доказів шляхом витребування та 

отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій 

документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; 

ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих 

(розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших 

дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів [4]. 

Надання професійної юридичної допомоги має значний позитивний ефект у 

взаємозв’язку з усіма явищами правового характеру. Особливо це стосується 

кримінального провадження як процесуальної діяльності з невтішною 

статистикою порушення прав та свобод людини. 

Можливості адвоката в процесі доказування в кримінальному провадженні 

є підставою частих наукових дискусій серед вітчизняних учених [88, с. 152-153]. 

Причиною цього явища є те, що порівняно зі стороною обвинувачення сторона 

захисту не відзначається широким колом повноважень для отримання доказів на 

стадії досудового розслідування. 

Важливість повноважень щодо швидкого отримання доказів адвокатом 

важко переоцінити. Разом із тим ще однією проблемою в практичній реалізації 

положень КПК України постає питання процесуального отримання доказів. Так, 

Г.І. Алейніков уважає, що для того, аби захисник міг виконати поставлені перед 

ним завдання в повному обсязі, він повинен володіти достатнім об’ємом 
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доказового матеріалу. Цього можна буде досягнути лише при наявності 

широкого кола повноважень адвоката щодо отримання доказів на досудовому 

розслідуванні. Автор зазначає, що форми участі адвоката в збиранні доказів тісно 

пов’язані одна з одною, тобто від реалізації однієї форми досить часто залежить 

виконання іншої. Зокрема, представлення доказів можливе лише при наявності 

чіткого механізму реалізації прав на заявлення клопотань. На думку вченого, 

українське законодавство недостатньо чітко регламентує питання щодо шляхів і 

методів збирання доказів захисником на досудовому розслідуванні. Більше того, 

діяльність адвоката щодо вказаного питання може бути недостатньо ефективною 

без залучення певних служб до пошуку необхідних джерел інформації. На думку 

автора, участь адвоката в кримінальному процесуальному доказуванні 

здійснюється з метою не розкриття злочину, а захисту інтересів клієнта [89, с. 

12]. Подібної думки дотримується і Я.П. Зейкан, зазначаючи, що адвокату в 

процесі здійснення доказування необхідно враховувати інтереси клієнта в першу 

чергу. Проте важливо бути досить обережним у своїй діяльності, щоб не перейти 

межу надмірної активної позиції  та не нашкодити підзахисному[90]. 

На думку І.С. Краскової, можливість адвоката здійснювати збирання 

доказів свідчить про демократизацію кримінального судочинства та дотримання 

принципу змагальності на всіх стадіях кримінального процесу. Автор вказує на 

важливість рівності в реалізації процесуальних функцій стороною 

обвинувачення та захисту. Вчена зазначає, що адвокат бере участь у доказуванні 

з метою виконання функції захисту, а не розкриття злочину [91, с. 14]. Схожої 

позиції в своїх наукових працях дотримується й О.О. Старенький. Автор 

стверджує, що важливе значення в доказуванні має процесуальний інтерес, у 

якому є своє вираження у використанні доказів із метою обґрунтування своєї 

позиції в провадженні. Тобто захисник як суб’єкт доказування має не лише 

права, але й обов’язки по відношенню до клієнта [92, с. 233].  

У працях Г.Г. Скребця зазначено, що участь адвоката в процесі 

доказування передбачає здійснення активних дій, спрямованих на виявлення та 

отримання інформації щодо обставин кримінального провадження, її 
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дослідження та аналізу. Важливим є також ефективне використання цих 

відомостей із метою здійснення ефективного захисту прав та свобод клієнта [93, 

с. 15]. 

Т.М. Мірошніченко акцентує увагу на тому, що досить важливим є 

оформлення отриманих адвокатом у ході досудового розслідування відомостей. 

Зокрема, автор зазначає, що доцільним є оформлення доказової інформації 

адвокатом шляхом складення протоколу з дотриманням вимог, передбачених 

чинним законодавством (ч. 2 ст. 99 КПК України) [94, с. 135-136]. 

Подібної думки дотримується й І.В. Гловюк, зазначаючи, що на 

сьогоднішній день існують значні труднощі в процесі реалізації засобів збирання 

доказів стороною захисту. Вчена вказує, що на практиці не можна сказати, що 

сторони захисту та обвинувачення знаходяться в рівних умовах. Автор звертає 

увагу, що доступ захисників до інформації досить часто  обмежений у зв’язку з 

ігноруванням адресатів адвокатських запитів [95, с. 211-212]. 

Ще одна позиція, яка заслуговує на увагу, є думка М.А. Погорецького, який 

у своїх працях відзначає, що реалізація передбачених чинним КПК України 

положень щодо можливостей адвоката по збиранню доказів породжує певні 

проблеми при їх втіленні на практиці. Вчений вказує, що ці проблеми породжені 

відсутністю законодавчого закріплення процесуальної форми, їх фіксації, 

механізму та гарантій реалізації цього права [96, с. 480-482]. 

Таким чином, аналіз наукових робіт дозволяє дійти висновку, що дана 

проблема детально досліджується вченими та потребує уваги законодавця. 

Проте незалежно від певних прогалин у нормах, що регулюють процес 

примирення, це не повинно ставати перешкодою в можливості досягнення 

компромісу в межах досудового розслідування та належної фіксації зазначеної 

процедури. 

Процедура примирення на досудовому розслідуванні відзначається 

певною складністю через відсутність детального законодавчого регулювання 

механізму її реалізації. Якщо укладення угоди про примирення між потерпілим 



99 
 

та підозрюваним або обвинуваченим не обділене увагою законодавця, то 

інститут звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням 

винного з потерпілим та відмови від обвинувачення потребує детальнішої 

правової регламентації. 

 Одним із основних аспектів механізму примирення є факт відшкодування 

шкоди та завданих збитків. Так, ст. 471 КПК України серед обов’язкових 

обставин укладення угоди про примирення містить положення щодо розміру 

шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, строку її 

відшкодування тощо. Положення, що регулюють звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв’язку з примирення винного з потерпілим, також містять 

сентенції, які вказують на обов’язковість відшкодування шкоди (ч. 5, ст. 287КПК 

України)[4]. 

 З огляду на це відшкодування шкоди та збитків є однією з обставин, на 

підставі якої й відбувається примирення. 

Проте важливим аспектом є доведення факту відшкодування. КПК 

України не акцентує увагу на тому, яким чином ці збитки мають бути 

відшкодовані, та факт компенсації, доведений у процесуальному порядку. Саме 

з цієї причини важко переоцінити участь адвоката в процесі примирення. Адже 

саме адвокат повинен сприяти примиренню винятково в правомірному 

кримінальному процесуальному порядку та забезпечити належне документальне 

оформлення доказів. 

Особливо важливо звернути увагу на обставини, які мають бути доведені 

адвокатом у процесі примирення. Зокрема, згідно з ст. 46 КК України особа, яка 

вперше вчинила кримінальний проступок або необережний нетяжкий злочин, 

крім корупційних кримінальних правопорушень, звільняється від кримінальної 

відповідальності, якщо вона примирилася з потерпілим та відшкодувала завдані 

нею збитки або усунула заподіяну шкоду. [23]. Аналізуючи цю статтю, можна 

дійти висновку, що поняття «збитки» та «шкода» потребують більш детальної 

характеристики.  
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На нашу думку, основною обставиною, яка має бути доведена з метою 

звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням 

винного з потерпілим та укладення угоди про примирення, є саме факт 

відшкодування шкоди і завданих збитків. Якщо говорити про обов’язковість 

примирення між потерпілим та правопорушником, то сам факт звернення сторін 

до правоохоронних органів з метою звільнення від кримінальної 

відповідальності або укладення угоди є конклюдентною дією, яка підтверджує, 

що факт досягнення консенсусу мав місце. 

Ураховуючи, що чинним законодавством встановлений достатньо значний 

перелік факторів, які повинні бути враховані при здійсненні звільнення від 

кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим та 

укладення угоди про примирення, існує необхідність детальної регламентації 

вказаних правочинів. Дослідження цієї проблематики дають змогу дійти 

висновку, що існує широке поле для зловживань. Наприклад, при відсутності 

детальної регламентації процесу відшкодування шкоди та завданих збитків (ціна 

пошкодженої речі, можливості усунення результатів порушення, відшкодування 

коштів, витрачених на лікування, визначення розміру моральної шкоди тощо) 

можливе зловживання потерпілим своїм становищем, адже незалежно від 

відшкодованої шкоди обов’язковим елементом є примирення. Тобто потерпілий 

зможе в такому випадку вимагати не реальну вартість пошкодженої речі, а 

значно більшу, і жодних заборон із цього приводу законодавцем не передбачено. 

Звичайно, підозрюваний (обвинувачений) хоче якнайшвидшого закриття 

кримінального провадження і змушений погоджуватися на всі умови, які висуває 

потерпілий [88, с. 154-155]. 

Ураховуючи вимогу законодавця щодо відшкодування шкоди в межах 

звільнення від кримінальної відповідальності та укладення угоди, існує 

необхідність фіксації цього правочину. Оскільки законодавець жодним чином не 

передбачає форми вказаної фіксації, можна дійти висновку, що вона є довільною.  

Нагальна необхідність дослідження питання форми фіксації факту 

відшкодування шкоди пов’язана з кількома факторами. По-перше, відсутність 
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доказу відшкодування є підставою відмови у звільненні від кримінальної 

відповідальності та укладення угоди навіть тоді, коли сторони дійшли 

консенсусу та фактично шкода була відшкодована (або взагалі сторони 

домовилися без додаткових виплат). Також навіть якщо сторони домовилися 

щодо суми відшкодування, суддя може відмовити, якщо відсутні темпоральні 

характеристики або визначений розмір  шкоди. На підтвердження вказаного в 

ухвалі Кагарлицького районного суду Київської області від 20 лютого 2019 року 

зазначено наступне: «В підготовчому судовому засіданні встановлено, що умови 

угоди про примирення суперечать вимогам ч.1 ст. 472 КПК України, оскільки в 

її змісті не зазначено конкретно строк відшкодування шкоди чи перелік дій, не 

пов’язаних із відшкодуванням шкоди, які підозрюваний зобов’язаний вчинити 

на користь потерпілого, а також строк їх вчинення» [97]. 

Також як приклад можна назвати Ухвалу Жовтневого районного суду м. 

Дніпропетровська від 14 червня 2019 року у провадженні  1-кп/201/474/2019 -  

згідно положеннями ст. 471 КПК України, в угоді про примирення обов`язково 

повинно бути зазначено розмір шкоди, завданої кримінальним 

правопорушенням, строк її відшкодування чи перелік дій, не пов`язаних з 

відшкодуванням шкоди, які обвинувачений зобов`язаний вчинити на користь 

потерпілого, строк їх вчинення. Однак у наданій суду угоді про примирення 

вказаних обов`язкових умов не зазначено, а лише вказано на те, що шкода 

погашається обвинуваченим упродовж 18-ти місяців рівними платежами у 

розмірі 37332,22 грн, однак з якого саме періоду розпочинається погашення такої 

шкоди й яка кінцева дата її погашення, в угоді відсутні, що може призвести до 

ухилення обвинуваченого від виконання покладеного на нього обов`язку» [98].  

«Водночас клопотання подані захисником В. В. Данканич та обвинуваченим 

ОСОБА_2, представником потерпілої ОСОБА_3 про звільнення від 

кримінальної відповідальності, у зв`язку з примиренням винного з потерпілим, у 

порядку ст. 46 КК України подані у підготовчому судовому засіданні, до 

клопотань не подано жодних доказів того, що обвинувачений вперше вчинив 

злочин, відшкодував шкоду» [99].   



102 
 

Підсумовуючи, варто зазначити, що хоча законодавство і передбачає 

обов’язковою умовою примирення відшкодування шкоди, відсутня усталена 

форма для вказаного правочину. Відсутність документального підтвердження 

відшкодування шкоди може стати причиною відмови у звільненні від 

кримінальної відповідальності чи затвердженні угоди. 

Підтвердження факту відшкодування шкоди є обов’язковим, якщо сторони 

бажають убезпечити свою власність. Так, письмова форма, яка підтвердить факт 

передачі коштів з метою відшкодування шкоди, буде превенцією для 

зловживання потерпілого своїм статусом. Тобто, якщо сторони домовилися про 

примирення, а правопорушник відшкодував завдану шкоду, це ніяким чином не 

зможе зобов’язати потерпілого відмовитися від обвинувачення або укласти 

угоду про примирення. Проте, якщо матиме місце письмове підтвердження 

передачі коштів, потерпілий принаймні зможе їх повернути в межах цивільного 

процесу. Також письмова форма договору буде достатньою підставою для суду 

для підтвердження факту відшкодованої шкоди. 

Ураховуючи наведені вище аргументи, варто запропонувати договір, в 

якому повинні бути зазначені наступні основні пункти: сторони, номер 

кримінального провадження, розмір шкоди, яку необхідно відшкодувати, 

фактори, що обумовлюють вказаний розмір шкоди, строк відшкодування. Для 

остаточного підтвердження вчинення правочину відповідно до чинного 

законодавства існує можливість додаткової фіксації нотаріусом. Відповідно до 

ст. 54 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 нотаріуси та посадові особи 

органів місцевого самоврядування, які вчиняють нотаріальні дії, посвідчують 

угоди, щодо яких законодавством встановлено обов’язкову нотаріальну форму, 

а також за бажанням сторін й інші угоди. Нотаріуси або посадові особи, які 

вчиняють нотаріальні дії, перевіряють, чи відповідає зміст посвідченої ними 

угоди вимогам закону і дійсним намірам сторін [100].  

Вказані дії зможуть також захистити права потерпілого у випадку обрання 

стратегії примирення шляхом відмови від обвинувачення. Так, у випадку 

недобросовісного виконання взятих на себе зобов’язань потерпілий, крім 
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можливості повторного звернення до правоохоронних органів, матиме 

можливість отримати відшкодування в судовому порядку в межах цивільного 

провадження. 

З огляду на те, що відшкодування завданих збитків або усунута заподіяна 

шкода є обов’язковою умовою звільнення від кримінальної відповідальності, є 

необхідним детальне дослідження цього питання. Відповідно до ст. 3 КПК 

України терміни, що вживаються в Кодексі, визначаються спеціальними 

нормами в цьому Кодексі та інших законах України[4]. Враховуючи, що терміни 

«шкода» та «збитки» не розкриті в повному обсязі, існує необхідність звернутися 

до інших нормативних актів. Зокрема, відповідно до статей 22 та 23 Цивільного 

кодексу України  збитками є втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням 

або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити 

для відновлення свого порушеного права (реальні збитки). На вимогу особи, якій 

завдано шкоди, та відповідно до обставин справи, майнова шкода може бути 

відшкодована і в інший спосіб, зокрема, шкода, завдана майну, може 

відшкодовуватися в натурі (передання речі того ж роду та тієї ж якості, 

полагодження пошкодженої речі тощо)[101]. 

Особа також має право на відшкодування моральної шкоди, завданої 

внаслідок порушення її прав. Моральна шкода полягає: у фізичному болю та 

стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим 

ушкодженням здоров'я; у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала в 

зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких 

родичів; у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала в зв'язку зі 

знищенням чи пошкодженням майна, в приниженні її честі та гідності, а також 

ділової репутації фізичної або юридичної особи. Моральна шкода 

відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб[101]. 

Моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди, яка 

підлягає відшкодуванню, та не пов'язана з розміром цього відшкодування. Також 

відповідно до вимог  ст.1167 ЦК України моральна шкода, завдана фізичній або 



104 
 

юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, 

відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини[1011]. 

Щодо відшкодування завданої шкоди, то М. І. Хавронюк зазначає, що це є 

основна умова юридичної дійсності примирення та полягає у відновленні 

порушеного стану потерпілого (морального, матеріального та фізичного). Також 

варто відзначити, що відшкодування шкоди, заподіяної потерпілому, є 

обов’язковою обставиною для примирення, незважаючи на те, чи завдана шкода 

є ознакою об’єктивної сторони складу злочину, чи ні. Автор зазначає, що розмір 

відшкодування шкоди не повинен обмежуватися та обґрунтовуватися цивільним 

законодавством. Науковець вказує, що при примиренні важливе суб’єктивне 

визначення обсягів завданої шкоди, а практичне використання ст. 46 КК України 

відповідно до статистичних даних є досить суттєвим. Учений звертає увагу на 

те, що поняття «шкода» може включати в себе її моральний, фізичний та 

матеріальний аспекти, в зв’язку з чим при певних випадках нелегко визначити, 

чи в повному обсязі усунута шкода, тобто це питання вирішується в кожному 

окремому випадку[102,с.11]. 

Вказані питання в своїх працях досліджував і О.О. Житній, який через 

призму кримінального права спів відніс поняття «шкода» та «збитки». Автор 

стверджує, що «відшкодування збитків є внесенням особою грошових коштів 

або майна у фонди фізичних чи юридичних осіб, які зазнали матеріальних втрат 

у результаті вчинення злочину, в розмірі, еквівалентному понесеним втратам, а 

усунення шкоди – ліквідацією фактичних шкідливих наслідків злочину та 

відновлення первинного стану предмета злочинного посягання. Обґрунтовано, 

що, оцінюючи розміри завданої злочином моральної шкоди, внаслідок її 

нематеріальності неможливо застосувати еквівалентний принцип, тому у 

випадках її заподіяння допустимо вести мову не про відшкодування шкоди, а 

лише про матеріальну компенсацію за неї» [103, с. 8]. 

Аналізуючи позиції вчених та законодавця, можна дійти висновку, що 

питання завданої шкоди і збитків потребує врегулювання в кримінальному та 

кримінальному процесуальному законодавстві. Вказана сентенція пов’язана з 
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тим, що цивільне та кримінальне правопорушення мають суттєві відмінності 

морального, емоційного та соціального характеру. Саме тому існує необхідність 

означення поняття «шкода» та «збитки», враховуючи специфічність  

кримінальної процесуальної галузі права. 

Якщо питання збитків визначено в законодавстві та відзначається відносно 

однозначною напрацьованою практикою, то особливості відшкодування 

моральної шкоди потребують додаткового опрацювання та аналізу. Питання 

того, в чому полягає моральна шкода, досить детально висвітлено в нормах 

Цивільного кодексу України та більш детально в постанові Пленуму Верховного 

Суду України №4 від 31.03.1995  «Про судову практику в справах про 

відшкодування моральної (немайнової) шкоди». Зокрема, відповідно до  

постанови моральна шкода може полягати, зокрема, у приниженні честі, 

гідності, престижу або ділової репутації, моральних переживаннях у зв'язку з 

ушкодженням здоров'я, порушенні права власності (в тому числі 

інтелектуальної), у зв'язку з незаконним перебуванням під слідством і судом, 

порушенні нормальних життєвих зв'язків через неможливість продовження 

активного громадського життя, порушенні стосунків з оточуючими людьми, при 

настанні інших негативних наслідків[104]. 

У зв’язку зі значними прогалинами в законодавстві щодо відшкодування 

моральної шкоди Науково-консультативна рада при Вищому адміністративному 

суді України надала науковий висновок, який, на нашу думку, є досить 

актуальним та надає відповіді на багато питань. Зокрема, вказується, що, 

розглядаючи визначення розміру моральної шкоди, слід зазначити, що це 

питання вирішується лише судом, проте сторони можуть пропонувати суду свої 

варіанти. Оскільки випадки та обставини, за яких може бути заподіяна моральна 

шкода, можуть бути різними, законодавець допускає відшкодування такої шкоди 

грішми, майном або в інший спосіб (ст. 23 ЦК України). Проте найбільш 

поширеним у судовій практиці є саме грошове відшкодування такої шкоди. 

Враховуючи, що в потерпілих виникає упереджена оцінка своїх понесених 

страждань, що породжує виникнення нових спорів, на нашу думку, необхідно 
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розробити принципи мінімальної та максимальної межі визначення розміру 

оцінки моральної шкоди. Це дасть змогу судам реально оцінити та призначити 

потерпілому відшкодування моральної шкоди. Водночас при оцінці розміру 

відшкодування моральної шкоди необхідно враховувати, що моральну шкоду не 

можна відшкодувати в повному обсязі, оскільки немає (і не може бути) точних 

критеріїв майнового виразу душевного болю, спокою, честі, гідності особи. 

Будь-яка компенсація моральної школи не може бути адекватною дійсним 

стражданням, тому будь-який її розмір може мати суто умовний вираз, тим 

більше, якщо така компенсація стосується юридичної особи. Тому принцип 

еквівалентного відшкодування, властивий цивільному праву, при відшкодуванні 

моральної шкоди неможливий, оскільки вона не має вартісного еквівалента. 

Судова практика може відпрацьовувати лише критерії оцінки, закладені в ст. 23 

ЦК України [105]. 

Однак згідно з офіційною інформацією із сайту Міністерства юстиції 

України в період з 03.03.2010 по 29.01.2016 відповідно до додатку №16 наказу 

Міністерства юстиції України №1722/5 від 30.07.2010 «Про затвердження 

переліків рекомендованої науково-технічної літератури, що використовується 

під час проведення судових експертиз» та наказу Міністерства юстиції України 

від 02.10.2008 №1666/5 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру методик 

проведення судових експертиз» до атестованих та рекомендованих до 

впровадження в експертну практику належала й методика встановлення 

заподіяння моральної шкоди та метод оцінки розміру компенсації спричинених 

страждань («Методика О. М. Ерделевського») [106]. 

Проте аналіз судової практики на підставі дослідження Єдиного 

державного реєстру судових рішень дає підстави стверджувати, що широкого 

практичного застосування в судовій практиці в рамках кримінальних 

проваджень вказана методика не знайшла. Зокрема, судді в своїх рішеннях 

знаходили помилку в самому формулюванні формули методики (рішення 

Апеляційного суду Львівської області від 10 листопада 2015 р. у справі 

№443/913/15-к )[107], вказували на рекомендаційний характер цієї методики або 
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надавали перевагу застосуванню принципу розумності і справедливості та 

ґрунтувалися на власному переконанні залежно від обставин провадження 

(рішення Рогатинського районного суду Івано-Франківської області від 3 червня 

2016 р. у справі №349/546/15-к [108], рішення Дніпровського районного суду м. 

Києва від 5 жовтня 2017 р. у справі №755/8332/17[109] тощо). Проте в певних 

випадках судді посилалися на цю методику в процесі задоволення клопотань про 

відшкодування моральної шкоди, справедливо стверджуючи, що «Методика 

Ерделевського» є єдиною визнаною офіційно та зареєстрованою в Реєстрі 

методик проведення судових експертиз. Тобто, незважаючи на наявність 

офіційно рекомендованої Міністерством юстиції України методики, судді в своїх 

рішеннях найчастіше надавали перевагу нормам Цивільного кодексу України, 

постановам Пленуму Верховного Суду України, власним переконанням і рідко  

«Методиці Ерделевського». 

Відомо, що співвіднести грошову компенсацію за спричинення моральних 

страждань потерпілого в межах кримінального провадження є надзвичайно 

складним завданням у зв’язку зі специфічністю взаємовідносин. Дійсно, 

розробити класифікацію людських страждань – це не лише важко, але й неетично 

в зв’язку із суб’єктивністю зазначеного питання. Проте через гостру необхідність 

унаслідок широкого практичного застосування законодавцю слід звернути увагу 

на можливість розроблення нової ефективної методики визначення рівня 

моральної шкоди. 

Однією з важливих умов примирення (а у випадку звільнення від 

кримінальної відповідальності або затвердження угоди – обов’язковою) є 

відшкодування правопорушником завданої шкоди. Також захисник має 

дослідити реальний розмір завданої шкоди, наприклад, зробити самостійне 

дослідження або залучити експерта тощо, таким чином застосувавши одну із 

рекомендацій Гарвардського методу переговорів – використання об’єктивних 

критеріїв. Завдання адвоката – захистити інтереси свого клієнта; відповідно він 

має максимально повно дослідити вимоги, які ставляться чи їх можна поставити 

з метою примирення в контексті відмови від обвинувачення, звільнення від 
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кримінальної відповідальності або затвердження угоди. Звичайно, немає жодних 

гарантій, що вказані дії та результати зможуть якимось чином впливати на 

рішення потерпілого щодо визначення суми відшкодування. Однак існує 

ймовірність, що використання об’єктивних критеріїв, особливо якщо визначення 

суми ґрунтуватиметься на чеках та висновках експертів, сприятиме адекватному 

оцінюванню шкоди потерпілою стороною. 

Права потерпілого також можуть бути порушені при звільненні від 

кримінальної відповідальності в зв’язку з примиренням винного з потерпілим. 

Зокрема, подібна ситуація можлива, коли шкода або не відшкодована, або 

відшкодована частково. Тобто можливі випадки, коли підозрюваний 

(обвинувачений) пообіцяв відшкодування шкоди чи завданих збитків, або вже 

почав це відшкодування з метою виникнення довіри в потерпілого та 

впевненості, що  шкода буде відшкодована. Якщо потерпілий погодиться на 

майбутнє відшкодування шкоди (або часткове відшкодування), можливі випадки 

зловживання довірою. Адже на відміну від угоди про примирення, де 

передбачається кримінальна відповідальність за порушення угоди, порушення 

умов звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням 

винного з потерпілим для підозрюваного (обвинуваченого) не матиме жодних 

наслідків. Тобто в такому разі потерпілий не зможе ефективно здійснити захист 

порушених прав [88,с. 153-154]. 

У зв’язку із зазначеним саме на адвоката покладається тягар щодо 

ретельного контролю виконання законних  вимог як зі сторони обвинувачення, 

так і сторони захисту. Проте в будь-якому випадку існують обставини, які 

обов’язково мають бути встановлені. Захисник у процесі своєї діяльності 

повинен упевнитися в тому, що злочин був учинений саме стороною 

примирення. Це можна реалізувати, зокрема, шляхом дослідження наявних 

доказів у матеріалах кримінального провадження. Вказане є суттєвою умовою, 

оскільки такі процеси, як звільнення від кримінальної відповідальності та 

укладення угоди про примирення, передбачають обов’язковою умовою факт 

доведення підозрюваним (обвинуваченим) вчинення злочину. Вказане 
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підтверджується п.2 постанови Пленуму Верховного Суду України №12 від 

23.12.2005 «Про практику застосування судами України законодавства про 

звільнення від кримінальної відповідальності»: при вирішенні питання про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності суд повинен дослідити, чи 

дійсно діяння, яке постановлено особі за провину, мало місце, що воно містить 

склад кримінального правопорушення й особа винна в його вчиненні, а також що 

умови та підстави її звільнення від кримінальної відповідальності 

передбачені КК України. Тільки після  цього можна постановити (ухвалити) у 

визначеному КПК України порядку відповідне судове рішення. Зокрема, поряд 

із доказами винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення мають 

зазначатися умови та підстави, з урахуванням яких суд вирішив звільнити особу 

від кримінальної відповідальності [4]. 

Слід підкреслити, що завершальною стадією процедури примирення 

винного з потерпілим є укладення угоди про примирення, яка має специфічні 

особливості правового характеру. Не залишається осторонь від цього процесу і 

людський фактор. Для адвоката важливо всебічно враховувати ці обставини, 

адже він відіграє ключову роль у сприянні такому примиренню. 

Серед таких специфічних особливостей – психологічний дискомфорт, який 

відчувають обидві сторони. Зрозуміло, що потерпіла сторона не тільки вважає, 

що її права і свободи було порушено, а й прагне, аби кривдник поніс найсуворіше 

покарання. Вона почувається і психологічно ображеною. Це призводить до того, 

що спілкування з потерпілим необхідно будувати з огляду на компроміс та 

толерантність.  

Принципову позицію, зважаючи на власні інтереси, займає підозрюваний 

(обвинувачений).У досягненні примирення  з його боку можуть лунати різні 

думки щодо цього процесу: відмова від визнання вчинення злочину, 

обґрунтування негативного ставлення до потерпілого тощо. Адвокату в цьому 

випадку необхідно бути професіоналом у багатьох галузях: психології, 

юриспруденції, етики. З цього випливає, що власне людські взаємини є 
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домінуючими, тому що не існує нормативного регулювання таких 

правовідносин. 

Розглянемо ситуацію, коли клієнт адвоката - потерпілий. Передусім 

адвокат повинен утвердитися в думці, що потерпілий має бажання примиритися. 

Наступним його кроком буде пропозиція для потерпілого відмовитися від 

обвинувачення, що потягне за собою звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим. Вказане стане 

логічним кроком до укладення угоди про примирення з обов’язковим 

ознайомленням з наслідками, позитивними чи негативними, цієї процедури (див. 

порівняльну таблицю). Адвокат повинен оголосити також про змогу отримання 

компенсації через подання цивільного позову в кримінальному провадженні. 

Вкрай важливо, щоб адвокат був своєрідним ретранслятором інформації, а не 

агітатором щодо прийняття рішення.  

Адвокат під час спілкування з потерпілим повинен володіти надзвичайною 

інтуїцією, знати психологічні прийоми, бути толерантним, щоб відразу 

розпізнати появу бажання клієнта примиритися із своїм кривдником. При цьому 

потерпілий повинен бути упевнений, що адвокат є його союзником у розумінні 

ситуації. 

При появі бажання примирення адвокат повинен сприяти здійсненню цієї 

процедури. Серед проблем, які виникатимуть на цьому шляху, питання щодо 

спілкування потерпілого та підозрюваного (обвинуваченого). Законодавство 

України не передбачає прямої заборони на спілкування при наявності згоди 

клієнта. З огляду на дозвіл на здійснення цієї процедури слід керуватися 

нормами, що регулюють адвокатську діяльність, а саме що представник 

зобов’язаний  захищати  права, свободи та інтереси клієнта. Інакше кажучи, 

серед переліку дій адвоката у цьому напрямі необхідність комунікації з 

підозрюваним (обвинуваченим) на предмет передання умов примирення. 

Адвокат виконуватиме ще одну роль – переговорника, адже важливо захистити 
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інтереси клієнта, тобто наполягати на виконанні його умов, при цьому стежити 

за повним виконанням домовленостей, зокрема відшкодуванням шкоди.  

Серед проблем, які чатують на адвоката, його можливе непорозуміння з 

потерпілим. Причиною може стати оголошення адвокатом представника чи 

потерпілого інформації  про компенсацію за вчинений злочин. Це може 

сприйнятися як спроба підкупу, що може призвести до непередбачуваних 

наслідків для підзахисного і його адвоката. Серед них відкриття 

дисциплінарного провадження проти захисника, підставою для якого буде закид 

у порушенні правил адвокатської етики. З метою недопущення цього, на нашу 

думку, можливо надіслати рекомендованим листом пропозицію примирення з 

окремим описом вкладення, що захистить від необґрунтованих обвинувачень. 

Серед обов’язків адвоката також перевірка обґрунтованості розрахунку 

оцінки відшкодування шкоди. Зрозуміло, що це питання він повинен обов’язково 

обговорити з клієнтом, адже він не уповноважений діяти самостійно навіть з 

огляду на свій обов’язок захищати права та свободи свого клієнта, зокрема 

фінансовий та матеріальний стан. 

На нашу думку, основними обставинами, які мають бути доведені з метою 

звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням 

винного з потерпілим, є саме факт примирення та факт відшкодування шкоди і 

завданих збитків. Важливим також є підтвердження тяжкості вчиненого 

правопорушення. 

Підсумовуючи зазначене вище, варто відзначити, що участь адвоката в 

процесі відмови від обвинувачення у зв’язку з примиренням,  звільнення від 

кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим 

або затвердженням угоди про примирення, є незамінною. Адже саме адвокат є 

особою, яка характеризується значним правовим досвідом та відповідною 

кваліфікацією. Захисник зобов’язаний супроводжувати процедуру примирення 

шляхом встановлення всіх необхідних обставин за допомогою засобів 
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доказування, передбачених чинним КПК України, і здійснити максимально 

можливий захист прав та інтересів свого клієнта. 

 

2.2 Проблемні питання здійснення адвокатом медіативної діяльності  

 

Історичний аналіз розвитку кримінального та кримінального 

процесуального права як на території України, так і в розрізі світового досвіду 

дозволяє стверджувати, що вивчення застосування репресивних методів 

покарання веде до неоднозначних висновків. До позитивних ознак вказаного 

методу відносяться можливість ізоляції злочинця від законослухняного 

суспільства, покарання правопорушника та усвідомлення факту, що за 

порушення встановлених державою правил настає (іноді занадто сувора) 

відповідальність тощо. Негативні наслідки включають досить часту (майже 

невідворотну) психологічну та психічну деформації особи, збільшення відсотку 

рецидивної злочинності та іноді неповне задоволення потреб потерпілого 

(особливо, що стосується моральної сторони наслідків злочину та 

відшкодування шкоди). 

Водночас, ураховуючи відсутність гнучкості застосування винятково 

репресивного методу покарання та зважаючи на перелік проблем, які спричинені 

жорсткістю й безкомпромісністю, логічним та послідовним є створення 

альтернативи, яка змогла б забезпечити потреби визначеного сегменту 

кримінальних проваджень. Це стосується одного з основних інститутів 

урегулювання конфлікту в межах кримінального провадження – інституту 

примирення.  

Окремим питанням досягнення компромісу, враховуючи розвиток 

практики здійснення медіації в межах кримінального провадження як у  

національному законодавстві, так і на міжнародній арені, присвятили свої 

наукові праці деякі вітчизняні правники, наприклад, Ю. В. Баулін, А.В Біцай, 

О.Г. Добровольська, В. В. Землянська, М.І. Карпенко, Ю.А. Ліхолєтова, Ю.І. 
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Микитин, Н.В. Нестор, О.В. Перепадя, М. І. Хавронюк, О.Г. Яновська та інші 

науковці. 

Незважаючи на різноманітні підходи, які застосовувалися впродовж 

століть щодо норм, котрі регулюють досягнення компромісу в межах 

кримінального провадження, перелік основних ознак залишається незмінним: 

наявність потерпілої сторони та правопорушника, необхідність відшкодування 

шкоди (як морального, так і матеріального характеру), перелік дозволених 

державою складів злочину, при яких можливо застосувати процедуру 

примирення, бажання сторін досягнення консенсусу тощо. 

Сучасна міжнародна правова система розвиває можливість 

альтернативних способів вирішення спорів. Особливо активно вказана тенденція 

має своє вираження в кримінальному процесі, що знайшло своє вираження у 

відновному правосудді. Це явище передбачає можливість примирення між 

сторонами з наступним відшкодуванням шкоди. Враховуючи непросту складову 

цього процесу у вигляді специфічного процесуального оформлення та 

психологічного навантаження, сформувалася необхідність у перехідній ланці 

між сторонами. Крім цього, через особливості процесу, який потребує часу, 

терпіння, неупередженості та делікатності у спілкуванні, класична судова 

система не могла в силу темпоральних обставин задовольнити вказані потреби. 

Саме тому виникла нова професія – медіатор, який брав участь у переговорах як 

незацікавлена особа з метою сприяння врегулюванню конфлікту [110, с. 199-

200]. 

Так, звертаючись до наукової доктрини, відмічається переважне позитивне 

ставлення вчених до запровадження інституту в практичну правову площину. 

Зокрема, Н.В. Нестор називає медіацію одним із відомих інструментів 

відновного правосуддя в межах вирішення кримінально-правового конфлікту 

[111,с.312]. 

Ю.А. Ліхолєтова до вагомих переваг застосування медіації в межах 

кримінального провадження відносить виконуваність медіативних угод, 

зазначаючи, що більше 90% укладених договорів за результатами медіації 
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зазвичай виконуються [112, с.24-25]. Крім зазначеного, до переваг інституту 

примирення Н. Абдуллаєв відносить той факт, що медіація забезпечує 

компромісне рішення, що зумовлює нівелювання конфлікту. Вчений визначає, 

що медіація– це «вид діяльності, який виражає пошук оптимальних шляхів 

вирішення проблем конфліктуючих сторін за участю 3-ї сторони». Недоліком же 

судового розгляду автор називає задоволення інтересів лише однієї зі сторін 

[113,с.370]. 

На думку Я.М. Матвєєвої, медіація в межах кримінального провадження – 

це спроба вирішити конфлікт між винним і потерпілим – зі згоди держави в особі 

уповноважених органів влади за допомогою посередників – медіаторів, не 

вдаючись до способів, передбачених кримінальним правом. Учена стверджує, 

що перші програми медіації виникли в США в 60-х роках минулого століття, а 

згодом поширилися по території Європи [114, с. 155]. 

Дійсно, існування та функціонування цього виду альтернативного 

вирішення спорів бере свій початок з Паундської конференції 1976 року, яка 

проводилася у США. Вказаний захід був присвячений причинам суспільного 

незадоволення актуальною системою правосуддя. Паундська конференція 

відзначилася двома історичними доповідями, які заклали основу видозмін 

системи кримінальної юстиції. Так, виступ судді Верховного суду США Уорена 

Бергера був присвячений критичному стану актуальної судової системи США. 

Крім того, у своїй доповіді суддя передбачив її розвал до кінця ХХ століття, якщо 

не будуть прийняті термінові та кардинальні заходи. Так, У. Бергер  назвав 

основними проблемами судової системи США занадто високі судові витрати та 

затягування процесу. «Рятівним колом» автор бачив створення та розвиток 

альтернативних методів вирішення спорів. Паундська конференція стала 

відправною точкою для розвитку медіації на території США та «відкрила двері» 

судів Америки для альтернативних методів вирішення спорів. Наслідком 

вказаних подій стало прийняття єдиного закону, який об’єднав закони окремих 

штатів, що стосувалися порядку здійснення процедури медіації. На сьогодні 

інститут примирення на території США відзначається значним рівнем розвитку. 
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Так, більшість проваджень проходить через кабінет професійного медіатора, 

якого можна знайти в кожній судовій установі[115]. 

У результаті досліджень практичної реалізації вказаних нововведень у 

систему кримінальної юстиції наукова доктрина відмітила позитивні зрушення 

застосування цієї програми відновного правосуддя. Вчені зазначають, що 

програми медіації є більш корисними для системи правосуддя, ніж класичний 

репресивний метод застосування покарань. Саме через зниження навантаження 

на федеральні суди США та перелік інших вказаних переваг відбулося 

збільшення кількості програм медіації впродовж 10 років з 150 до більше ніж 

1200. 

На сьогоднішній день медіативні методи застосовуються у всьому світі. 

Проте законодавче закріплення цього інституту не є характерною ознакою для 

багатьох країн. На жаль, до країн, в яких відсутнє нормативне закріплення 

інституту медіації, відноситься й Україна. Якщо звернутися до законодавчої бази 

України, варто відмітити, що в переліку нормативних актів термін 

«медіатор/медіація» зустрічається. Так, у ч. 4 ст. 1 Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу» зазначено, що «правові послуги – надання 

правової інформації, консультацій і роз'яснень із правових питань; складення 

заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру; здійснення 

представництва інтересів особи в судах, інших державних органах, органах 

місцевого самоврядування перед іншими особами; забезпечення захисту особи 

від обвинувачення; надання особі допомоги в забезпеченні доступу особи до 

вторинної правової допомоги та медіації». Також п. 4 ч. 2ст. 7 вказаного Закону 

включає до переліку правових послуг безоплатної первинної правової допомоги 

надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги 

та медіації[116]. 

Ще одним нормативним актом, який передбачає застосування медіації на 

території України, є Стратегія реформування судоустрою, судочинства та 

суміжних правових інститутів на 2015-2020 рр., схваленою Указом Президента 

України від 20 травня 2015 року №276/2015. У п. 5 Стратегії зазначено, що до 
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систем завдань заходів та результатів відноситься підвищення ефективності 

правосуддя та оптимізація повноважень судів різних юрисдикцій через 

розширення способів альтернативного (позасудового) врегулювання спорів, 

зокрема шляхом практичного впровадження інституту медіації і посередництва, 

розширення переліку категорій справ, які можуть вирішуватися третейськими 

суддями або розглядатися судами у спрощеному провадженні; запровадження 

ефективних процесуальних механізмів для попередження розгляду справ за 

відсутності спору між сторонами; вивчення доцільності введення мирових 

суддів[117]. 

На сьогоднішній день є чинною ще й Рекомендація NR (99) 19 Комітету 

міністрів Ради Європи державам-членам Ради, які зацікавлені в організації 

медіації у кримінальних справах. Вказаний документ визначає, що медіація у 

кримінальних справах має бути допустимою на будь-якій стадії правосуддя. 

Також п. 17 передбачено, що зняття обвинувачення, що випливає із 

домовленості, яку було досягнуто під час зустрічі, повинно мати юридичний 

статус. Таким чином, будь-яка спроба кримінального переслідування за певною 

справою має зніматися. Вказана рекомендація чітко визначає основні положення 

застосування медіації в межах кримінального провадження[118]. 

 Однак, аналізуючи кримінальне та кримінальне процесуальне 

законодавство, можна визначити, що як поняття «медіатор», так і наявність 

вказаного інституту не передбачені нормами права. Проте і жодної заборони 

проводити медіацію в межах кримінального провадження немає. Можливості 

застосування інституту компромісу, наявні в межах провадження на підставі 

угоди про примирення, визначені главою 35 Кримінального процесуального 

кодексу України, та на підставі застосування ст. 46 Кримінального кодексу 

України звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням 

винного з потерпілим. 

Незважаючи на відсутність детальної регламентації в українському 

законодавстві, де-факто інститут медіації діє на території України вже кілька 

десятиліть. Згідно з інформацією, наданою Міністерством юстиції України, з 
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2003 року на території країни на основі експериментальних проектів, за 

підтримки органів державної влади досить успішно проводилися медіації у судах 

Києва, Харкова, Івано-Франківська тощо. До того ж в Україні активно проводять 

свою діяльність низка організацій, які впроваджують медіацію та програми 

примирення, наприклад, Національна асоціація медіаторів України, Ліга 

медіаторів України, Українська академія медіації, Український центр медіації 

тощо[119]. 

Саме тому мають місце активні спроби закріпити це явище на 

законодавчому рівні. Як приклад можна навести один із перших законопроектів 

«Про медіацію (посередництво) у кримінальних справах» та «Про внесення змін 

до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо 

процедури медіації (посередництва)», які були підготовлені ще у 2006 році та, на 

жаль, не набули чинності [120]. 

Ще однією спробою, яка ґрунтувалася на багаторічних зусиллях народних 

депутатів, юристів та медіаторів, було створення законопроекту №3665 «Про 

медіацію», який у листопаді 2016 року був підтриманий 238 парламентарями та 

прийнятий за основу у першому читанні. Цей факт став підґрунтям для того, що 

у 2016 році міністр юстиції Павло Петренко анонсував нормативне закріплення 

медіації вже у 2017 році. На жаль, 28 лютого 2019 року Верховна Рада України 

не прийняла вказаний закон у другому читанні через відсутність необхідної 

кількості голосів, у зв’язку з чим законопроект був відхилений [121]. 

18 липня 2019 року була проведена Національна конференція 

«Законодавче регулювання медіації в Україні», яка є наступною спробою  

досягнення норматизації посередництва. Цей захід був присвячений 

обговоренню законопроекту № 10425 « Про діяльність у сфері медіації». У цьому 

документі сформульовані поняття медіації та медіатора. Перше означає 

процедуру, яка відбувається у судовому та позасудовому порядку, що має на меті 

врегулювання конфлікту (спору) за сприяння одного або кількох медіаторів 

шляхом переговорів сторін конфлікту. Медіатор визначається як той, хто 

виконує посередницькі функції, тобто допомагає у залагоджуванні конфлікту 
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сторонам спору шляхом організації конструктивного переговорного процесу. 

При цьому медіатор повинен пройти спеціальну підготовку.  

Серед основоположних норм проекту варто відзначити принцип 

обов’язковості. Так, ст. 5 проекту передбачає, що участь у медіації як способі 

досудового врегулювання спору є обов’язковою у передбачених законом 

випадках. Це положення викликало суперечки серед медіаторів безпосередньо 

під час обговорення законопроекту, оскільки, на думку фахівців, нівелює один із 

основних загальновизнаних принципів медіації – добровільної участі сторін. За 

словами експертів, винятково власна воля суб’єктів щодо участі у медіації є 

гарантією як якісного надання послуг посередництва, так і виконання 

медіативної угоди. 

Також у кожному окремому конфлікті необхідно враховувати його 

«медіабельність», тобто ефективність використання саме медіації, а не інших 

методів вирішення спорів. До таких критеріїв відносяться: високий рівень 

ескалації конфлікту; неготовність сторін до переговорів; виявлення фактів 

застосування насильства; конфлікт має винятково правовий характер; сторона є 

органом державної влади, в компетенції якого відсутні положення позасудового 

вирішення спору; необхідність використання заходів забезпечення провадження 

(ухвала судді) тощо. 

Наступним спірним моментом є вимоги до самого медіатора. Зокрема, ст. 

10 проекту закону визначає, що медіатором може бути фізична особа, яка досягла 

30 років, має вищу освіту та пройшла спеціальну підготовку у Всеукраїнській 

школі медіаторів або в інших, акредитованих Радою медіаторів України, 

закладах в Україні чи за її межами. Подібні вимоги є необґрунтованими, оскільки 

незрозуміло, чому вища освіта є гарантією надання якісної медіації – так само, 

як і вік особи, враховуючи, що найчастіше з конфліктом між 18-річними 

найкраще впорається молодий посередник [122]. 

На думку запрошених експертів-медіаторів, які брали участь у 

Національній конференції «Законодавче регулювання медіації в Україні», 

«законопроект №10425 – це занадто агресивне втручання в порядок 



119 
 

самоврядування медіаторів». Також зазначається, що існує «ризик узурпації 

(монополізації) сфери навчання медіаторів. Система, яка вже працює зараз, 

забезпечує можливість вибору для громадян/споживачів у навчанні за різними 

підходами та з різною ціновою політикою»[123]. 

Аналіз вказаних законів та законопроектів дозволяє дійти висновку, що на 

сьогоднішній день, незважаючи на нормативне закріплення поняття «медіація» 

та вагомі практичні здобутки фахівців-медіаторів, в українському законодавстві 

відсутній системний підхід до процедури проведення медіації, основних засад, 

єдиного реєстру фахівців, форми організації, відповідальності за порушення 

міжнародних принципів та правил етики тощо. Ці фактори обтяжують 

можливість залучати до кримінального провадження професійного медіатора, 

який вирізнявся б професіоналізмом, компетентністю та відповідальністю за 

вчинені дії. Крім загальних засад також відсутні і галузеві регулятори, які не 

окреслюють місце процедури медіації в кримінальному процесі, що зумовлює 

темпоральні питання надання часу для примирення та відповідальних суб’єктів.  

Ураховуючи зазначене вище, через відсутність будь-яких нормативних 

обмежень щодо застосування медіації, на думку багатьох практиків, відсутня 

необхідність законодавчого закріплення статусу медіатора та процедури 

проведення медіації. З цього приводу в науковому світі  дискутується 

необхідність нормативного забезпечення вказаного інституту. На думку Н. 

Крестовської, Л. Романадзе та Т. Барабаш, все ж існує нагальна потреба у 

прийнятті закону, який би регулював статус медіатора та процес проведення 

медіації. Вчені зазначають, що перш за все стане доступніше розуміння, ким є 

медіатори для населення, яке, можливо, чуло про вказану професію, але через 

відсутність чітких рамок розуміє її особливості дещо розмито. При наявності ж 

нормативного забезпечення стануть зрозумілі права та свободи як сторін, такі 

медіатора, можливість використання домовленості в нотаріусів або судах при 

відкритому провадженні та іншими державними органами [124,с.13]. 

Дійсно, якщо розглянути детальніше, які результати будуть досягнуті, 

коли статус медіатора та процедури медіації будуть закріплені на законодавчому 
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рівні, стає очевидним, що нормативний базис є не просто бажаним, а необхідним. 

Так, одним із перших питань, які необхідно вирішити, є сам статус медіатора, 

адже на сьогоднішній день суспільство не знає це поняття настільки, як поняття 

«адвокат» або «суддя». Цей фактор досить серйозно впливає на рівень довіри до 

професії, що досить часто стає плацдармом для вибору варіанту розв’язання 

конфлікту. Щодо самого поняття «медіатор», то необхідно закріпити визначені 

вимоги до цієї професії, такі як проходження спеціалізованих теоретичних 

курсів, відпрацювання норми практичних годин, підвищення кваліфікації, 

реєстрація в органах, які регулюватимуть цю діяльність, створення єдиного 

реєстру медіаторів тощо.  

У кінці ХХ та початку ХХІ століття відбулись концептуальні зміни у 

ставленні до системи правосуддя у всьому світі. Людство почало надавати  

перевагу гуманістичним методам вирішення конфліктів порівняно з 

репресивними, адже останні не надавали бажаного результату у вигляді 

викоренення злочинності, зменшення рецидивів та збільшення довіри 

суспільства до держави. Саме тому актуальною темою для правознавців є 

відновне правосуддя як спосіб нівелювання конфліктів, відшкодування шкоди, 

процесуальної економії та підвищення рівня суспільної взаємодії. Відомо, що 

однією із ознак відновного правосуддя в процесі зменшення рівня конфронтації 

є застосування медіації як ефективного способу вирішення спору. Саме тому на 

теренах нашої держави відбуваються рушійні зміни з метою законодавчого 

закріплення вказаного інституту. У зв’язку з відсутністю належної уваги 

законодавця до вказаної проблематики на практиці виникають непоодинокі 

випадки здійснення медіативної діяльності адвокатами. Вказана практика 

зумовлює виникнення низки доктринальних питань щодо сумісності 

вищеозначених ролей. Зокрема, щодо основних засад здійснення медіативної 

діяльності через призму суб’єктної складової [110,с.200-203]. 

Ураховуючи розвиток медіації адвокатом як в Україні, так і на міжнародній 

арені, окремим питанням досягнення компромісу присвятили свої наукові праці  

вітчизняні правознавці, а саме Ю.В. Баулін, А.В Біцай, О.Г. Добровольська,  
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В.В. Землянська, М.І. Карпенко, Ю.А. Ліхолєтова, Ю.І. Микитин, Н.В. Нестор, 

О.В. Перепадя, М. І. Хавронюк, О.Г. Яновська та інші науковці. 

Аналіз нормативної бази України, акти якої частково регламентують 

застосування медіації, дозволяє дійти висновку, що в переліку нормативних актів 

термін «медіатор/медіація» зустрічається, наприклад, у ч. 4 ст. 1 Закону України 

«Про безоплатну правову допомогу», наказі Міністерства соціальної політики 

України від 17 серпня 2016 року № 892 «Про затвердження Державного 

стандарту соціальної послуги посередництва (медіації)», Стратегії 

реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 

2015-2020 рр., схваленою Указом Президента України від 20 травня 2015 року 

№276/2015 тощо. Проте аналіз вказаних вище правових джерел  дозволяє 

підсумувати, що на сьогоднішній день, незважаючи на нормативне закріплення 

поняття «медіація» та вагомі практичні здобутки фахівців-медіаторів, в 

українському законодавстві відсутній системний підхід до процедури 

проведення медіації, основних засад, єдиного реєстру фахівців, форми 

організації, відповідальності за порушення міжнародних принципів та правил 

етики тощо [110,с.204]. 

Щодо участі медіатора в межах кримінального провадження, то можна 

відмітити, що 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). 

[125,с.242]. Власне в сентенцію «іншої особи»  можна вкласти розуміння 

діяльності медіатора.  

Водночас не можна стверджувати, що медіація в Україні відсутня. На 

сьогоднішній день активно проводять свою діяльність приватні практики-

медіатори, які надають послуги посередництва. 

У контексті заданої теми на окрему увагу заслуговує проект «Програма 

відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину», який 
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впроваджується Міністерством юстиції України, Офісом Генерального 

прокурора України на базі системи з надання безоплатної правової допомоги за 

підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. 

Протягом 2019 року пілотний проект з відновного правосуддя для 

неповнолітніх діяв на базі системи безоплатної правової допомоги у Донецькій, 

Одеській, Львівській, Луганській, Миколаївській та Харківській областях. 

Проект ґрунтується на відновних підходах у кримінальних провадженнях про 

злочини невеликої та середньої тяжкості, вчинені неповнолітніми. На сьогодні 

проект реалізується по всій країні та тривають набори на навчання адвокатів, які 

бажають взяти участь у проекті. 

З 05.02.2019  – 6 пілотних регіонів, а з 28.04.2020 – проект поширюється на 

всю територію України. За результатами проекту на сьогоднішній день 98 

укладених угод про застосування Програми відновлення  та 60 звільнених від 

кримінальної відповідальності. Основними учасниками є  : органи поліції, 

органи прокуратури,  органи ювенальної превенції, Центри БПД, служби у 

справах дітей тощо.  Медіацію здійснюють адвокати-посередники, які пройшли 

курс «Базові навички медіації в кримінальних справах» [126]. 

Проект функціонує відповідно до Наказу Міністерства юстиції України 

«Про реалізацію пілотного проекту» Програма відновлення для неповнолітніх, 

які є підозрюваними у вчиненні злочину» від 21.01.2019 №172/5/10. У наказі 

визначено, що медіація - добровільна, позасудова процедура, під час якої 

неповнолітній, який є підозрюваним у вчиненні злочину, та потерпілий за 

допомогою посередника намагаються врегулювати конфлікт шляхом укладення 

угоди про застосування Програми відновлення для неповнолітніх, які є 

підозрюваними у вчиненні злочину.  Пілотний проект ґрунтується на відновних 

підходах у кримінальних провадженнях про злочини невеликої та середньої 

тяжкості, вчинені неповнолітніми, і включає в себе скоординовану організацію 

ефективної комунікації між такими неповнолітніми і потерпілими від вчинених 

ними злочинів з метою забезпечення відшкодування заподіяної шкоди, 
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максимально раннього виведення неповнолітніх правопорушників із 

кримінального процесу з обов’язковим ужиттям узгоджених заходів для їх 

ресоціалізації та запобігання повторним злочинам. Програма відновлення для 

неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину, може бути застосована 

у разі: 

наявності потерпілої сторони - фізичної особи, якій кримінальним 

правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також 

юридичної особи, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової 

шкоди; 

учинення неповнолітнім вперше злочину невеликої або середньої 

тяжкості; 

визнання неповнолітнім факту вчинення злочину; 

згоди неповнолітнього і потерпілого на участь у Програмі [127]. 

Протягом одного робочого дня після заповнення заяви прокурор передає її 

та інформацію щодо правової кваліфікації кримінального правопорушення, у 

вчиненні якого підозрюється неповнолітня особа, із зазначенням статті (її 

частини) Кримінального кодексу України, дати закінчення строку досудового 

розслідування у кримінальному провадженні до регіонального центру. 

Регіональний центр протягом одного робочого дня після отримання заяви та 

відповідної інформації від прокурора: 

приймає рішення про застосування Програми та видає відповідне 

доручення для проведення медіації посереднику і передає йому копію заяви та 

інформацію, отриману від прокурора; 

організовує проведення зустрічі між сторонами та посередником. 

Аналіз вказаного проекту дозволяє стверджувати, що частково місце  

медіації у правову полі України є. Звичайно, потреба в чіткому нормативному 

забезпеченні системи медіації не зникла. Однак на території України активно 
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практикують примирні процедури. Більше того, результати такого примирення 

надзвичайно позитивні, що зумовить  у подальшому розвиток примирення як в 

межах ювенальної, так і загальної юстиції.  

На сьогоднішній день на території України функціонує онлайн-

ресурс rj.org.ua, який надає інформацію щодо  альтернативи судовому мирний 

спосіб вирішення кримінальних справ - медіацію між потерпілим і 

правопорушником (медіацію у кримінальних справах). Скористатися цією 

послугою вже мають змогу жителі шести пілотних областей України, а саме 

Миколаївської, Одеської, Харківської, Івано-Франківської, Львівської та 

Луганської. Послуга є конфіденційною і безкоштовною, оскільки відбувається в 

рамках проекту "Впровадження відновного правосуддя в Україні", що 

реалізується ГО "Інститут миру і порозуміння" (ІМіП) у партнерстві з Верховним 

Судом України та за підтримки Фонду демократії ООН (UNDEF). . [128]. 

Незважаючи на відсутність детальної регламентації в українському 

законодавстві, де-факто інститут медіації діє у країні вже кілька десятиліть. 

Згідно з інформацією, наданою Міністерством юстиції України, з 2003 року на 

території країни (на основі експериментальних проектів) за підтримки органів 

державної влади досить успішно проводилися медіації у судах Києва, Харкова, 

Івано-Франківська тощо. Також в Україні активно проводять свою діяльність 

низка організацій, які впроваджують медіацію та програми примирення. До 

таких відносяться Національна асоціація медіаторів України, Ліга медіаторів 

України, Українська академія медіації, Український центр медіації тощо. До того 

ж, закінчивши спеціалізовані курси (а іноді і без будь-якої освіти), медіаторами 

представляються і адвокати. Вказана практика цілком обґрунтована, оскільки 

мають місце випадки, коли більш ефективним є досягнення компромісу, ніж 

затяжний судовий процес. Навіть коли сторони готові до переговорів, існує 

потреба участі професіонала, який допоможе сторонам обрати найкращий шлях 

вирішення конфлікту. Саме в таких випадках існує спокуса для адвоката 
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запропонувати свої послуги посередника, оскільки він уже  залучений до процесу 

та знає необхідну інформацію. 

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» адвокат може здійснювати будь-які види адвокатської діяльності, не 

забороненої законом [73]. Згідно з ст. 21 Правил адвокатської етики, яка регулює 

етичні засади прийняття доручення на здійснення посередництва між клієнтами, 

адвокат може виступати посередником між клієнтами за умови, якщо: між 

інтересами клієнтів немає конфлікту, або за наявності письмової згоди обох 

(всіх) клієнтів, інтереси яких представляє адвокат та які є суперечливими; 

адвокат пояснить кожному з клієнтів сутність відносин посередництва та 

отримає згоду кожного з клієнтів на їх одночасне представництво; адвокат має 

достатні підстави вважати, що він зможе зберегти об’єктивність при 

одночасному представництві інтересів клієнтів і по відношенню до кожного з 

них виконати свої професійні обов’язки відповідно до закону і вимог Правил. 

Однак Правилами адвокатської етики зазначено, що положення вказаної статті 

не поширюються на виконання адвокатом функції медіатора, оскільки 

обов’язковою умовою у зазначеному випадку є дотримання міжнародно 

визнаних етичних засад медіації, а також основних принципів адвокатської 

етики. Аналіз 21 статті Правил дозволяє дійти висновку, що законодавець 

виділяє посередництво та медіацію як різні способи контакту між сторонами. Це 

означає, що законодавець розділяє вказані механізми примирення і висуває до 

них різні вимоги. Більше того, якщо інститут посередництва врегульований 

Правилами, то інститут медіації визнаний законодавцем, але не врегульований. 

Незважаючи на ці положення, інститути примирення та медіації завжди 

перебували в тісному взаємозв’язку. Саме тому в юридичній діяльності, що 

стосується примирення в межах кримінального провадження, мають місце 

випадки застосування медіації або її окремих практик. З огляду на це існує 

необхідність ґрунтовнішого  дослідження положень вказаної інституції. 

Враховуючи відсутність її детального законодавчого регулювання в Україні, 

варто звернутися до практики інших держав. Зокрема, однією з  країн, яка 
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вважається засновницею сучасної концепції медіації, є США. Так, у 1994 році за 

участі Американської Арбітражної Асоціації (American Arbitration Association), 

Американською асоціацією адвокатів – секцією вирішення спорів (the American 

Bar Association’s Section of Dispute Resolution) та Асоціацією вирішення 

конфліктів (the Association for Conflict Resolution) були створені Модельні 

Стандарти поведінки для медіаторів (The Model Standards of Conduct for 

Mediators). Ці Стандарти були створені з метою регулювання етичної сторони 

проведення медіації. 

Розділ 3 Стандартів регулює питання конфлікту інтересів у ході 

проведення медіації, зокрема визначено, що медіатору слід уникати конфлікту 

інтересів або виникнення конфлікту під час або після проведення процедури 

примирення. Конфлікт інтересів може виникнути від залучення  як медіатора 

особу, з якою були чи мають місце відносини особистого чи професійного 

характеру з однією зі сторін процедури примирення. При тому не має значення, 

якого характеру були вказані відносини – в будь-якому разі виникає питання 

щодо неупередженості посередника. Медіатор якнайшвидше зобов’язаний  

розкрити всі фактичні та потенційні підстави для визначення конфлікту 

інтересів, які відомі останньому та можуть розглядатись як підстави для 

порушення принципу неупередженості. Після обговорення всіх обставин, якщо 

всі сторони  згодні, медіатор може продовжувати ведення процедури 

примирення. Проте пунктом е) розділу 3 передбачено, що якщо конфлікт 

інтересів медіатора може раціонально розглядатись як такий, що підриває 

цілісність медіації, медіатор зобов’язаний вийти з процедури примирення або 

утриматись від продовження посередництва незалежно від  бажання чи 

домовленості сторін.   

Після обговорення всіх обставин (якщо всі сторони згодні) медіатор може 

продовжувати ведення процедури примирення. Проте п. «е» розділу 3 

передбачено, що якщо конфлікт інтересів медіатора може раціонально 

розглядатися як такий, що підриває цілісність медіації, медіатор зобов’язаний 
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вийти з процедури примирення або утриматися від продовження посередництва 

незалежно від бажання чи домовленості сторін [129]. 

Подібні правила етики для медіаторів створили і Judicial Arbitration and 

Mediation Services – одна з найбільших приватних арбітражних організацій 

США. Ці правила відомі як Mediators Ethics Guidelines і регулюють базові 

принципи проведення медіації. Питання щодо конфлікту інтересів знайшло своє 

відображення у 5 розділі, де визначено, що медіатор зобов’язаний проводити 

справедливий процес та не допускати будь-якого упередженого ставлення до 

сторін. Якщо ж цей принцип може бути порушений, то медіатор зобов’язаний 

відмовитися від ведення процедури. Водночас він повинен розкрити сторонам 

будь-яку інформацію, яка дає підстави для сумнівів у його об’єктивності. Однак 

якщо сторонам відомі всі факти, посередник може продовжувати процес, якщо 

проти цього не заперечують сторони конфлікту [130]. 

Юридичним управлінням Європейської Комісії у Брюсселі 2 липня 2004 

року був прийнятий Європейський кодекс поведінки медіаторів. Розділ 2 

Кодексу окреслює дотримання принципу незалежності та конфлікту інтересів. 

При цьому було визначено, що в ході процесу медіації посередник зобов’язаний 

надати відомості щодо попередніх ділових чи особистих відносин зі сторонами. 

У випадку, коли медіатор не впевнений у своїй об’єктивності або якщо одна зі 

сторін не погоджується через відчуття недовіри, участь такого медіатора 

повинна виключатися. Медіатори зобов’язані діяти неупереджено по 

відношенню до сторін і намагатися ставитися до сторін винятково з позиції 

рівності [131]. 

Наступним джерелом, який заслуговує на увагу в контексті заявленої теми, 

є Кодекс поведінки європейських адвокатів, котрий був прийнятий на пленарній 

сесії Ради адвокатських асоціацій та правових товариств Європи (РААПТЄ), яка 

відбулася 28 жовтня 1988 року. Так, п. 3.2.3. визначено, що адвокат зобов'язаний 

утримуватися від надання послуг новому клієнту, якщо це загрожує ризиком 

порушення конфіденційності відомостей, довірених йому колишнім клієнтом, 
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або якщо в розпорядженні адвоката є інформація про стан справ колишнього 

клієнта, яка здатна стати джерелом переваг для нового клієнта[81]. 

Тобто жоден із вказаних актів не вказує на пряму заборону адвокату в 

межах одного провадження проводити медіативну діяльність. Єдиною умовою, 

про яку йдеться у всіх міжнародних актах, є дотримання базових принципів 

медіації – нейтральності та конфіденційності.  Більше того, аналізуючи наукову 

доктрину, можна дійти висновку, що більшість учених-правників підтримують 

можливість здійснення адвокатом медіативної діяльності в межах одного 

провадження.   

Так, на думку М. Єфіменка,  участь адвоката у процедурі медіації має 

безумовно перелік переваг, серед яких розробка конструктивного правового 

рішення, за необхідності існуватиме можливість використання процесуальних 

гарантій адвоката, дотримання адвокатом правил адвокатської етики, 

передбаченої законодавством, тощо [132, с. 26].  При проведенні медіативної 

діяльності перед адвокатом стоїть завдання не лише правового характеру. Йому 

необхідно опанувати навички психології, педагогіки, конфліктології тощо [133, 

с. 89]. 

Аналізуючи медіативну практику в діяльності адвоката, вчені А. Біцай  та 

О. Яновська  акцентують на тому, що  увага правника має бути зосереджена саме 

на інтересах сторін. Що ж до правової складової, то вона обов’язково повинна 

існувати, але лише в контексті супроводу переговорів.  У випадку проведення 

медіації перед адвокатом стоїть завдання допомогти сторонам знайти 

взаємовигідне  рішення, але не використовуючи інструменти винятково 

правового напряму [134, с. 22-23]. 

Звичайно, можливість здійснення і адвокатської, і медіативної діяльності 

для клієнта, з одного боку, є досить вигідною. Так, і для самого адвоката 

наступне представництво як медіатора може зумовити пришвидшення процесу, 

відсутність оскарження та укладання медіативної угоди, яка відповідатиме всім 

необхідним вимогам сторін із властивою гнучкістю процедури примирення.  
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Однією з основних вимог до процедури примирення за допомогою медіації  

є конфіденційність інформації, отриманої під час виконання обов’язків 

медіатора. Подібна вимога висувається і до адвоката, а саме заборона 

розголошувати адвокатську таємницю, якою згідно з Законом України  «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» (ст.22) є будь-яка інформація, що стала 

відома адвокату про клієнта. Також цю вимогу становлять питання, з якими 

клієнт або особа, якій відмовлено в наданні правової допомоги шляхом 

укладання договору з підстав, про які йдеться у Законі, зверталися до адвоката, 

зміст порад і роз’яснень адвоката, документів, одержаних під час здійснення 

адвокатської діяльності, інформація на електронних носіях тощо. 

При набутті адвокатом статусу медіатора відкриваються широкі 

можливості для зловживань, тому що він володітиме більшим обсягом 

інформації про суб’єкта, ніж той планував надати посереднику. З цього випливає 

закономірне питання: припиняється чи продовжує бути чинним договір про 

надання адвокатських послуг? Якщо матимемо другий варіант, то виникатиме 

чергове питання: на яку сторону поширюватимуться його гарантії – яка перша 

звернулася за правовою допомогою чи договір захищатиме права обох сторін? З 

огляду на це клієнту навряд чи можна розраховувати на захист своїх інтересів у 

випадку недотримання адвокатом правових норм [110, с.202-203]. 
У ході проведення медіації між конфліктуючими сторонами на адвоката 

можуть чекати багато підводних каменів, якщо сторони не домовляться. 

Наприклад, адвокат однієї  зі сторін виступив медіатором і провів усі стадії 

медіації, під час яких йому стала відома додаткова інформація про обидві 

сторони, не виключаються приватні інформаційно насичені перемовини зі 

сторонами тощо, але це не привело до позитивного результату, тобто сторони 

вимушено повернулися до судового розгляду, то потребує відповіді закономірне 

питання про роль медіатора – колишнього адвоката, адже він у межах одного 

провадження був медіатором, а потім повернувся  знову до статусу адвоката. На 

нашу думку, це не тільки нелогічно, а й таїть у собі багато ризиків, серед яких 

слід виокремити питання довіри, адже адвокат спочатку відстоював інтереси 
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однієї сторони, потім зберігав нейтралітет, а потім знову почав виконувати 

обов’язки адвоката щодо свого клієнта. У випадку ознайомлення з приватною 

інформацією іншої сторони, яка повинна була зіграти на користь примирення, 

якого зрештою не сталося, то зрозуміло, що він знатиме більше, ніж цього хотіла 

б протилежна сторона. Відповідно до наведеного вище можна дійти висновку, 

що це може спровокувати низку зловживань і  маніпулювання інформацією. 

Інакше кажучи, можливість адвоката в межах одного провадження змінювати 

свій статус може призвести до зловживання інформацією та інших негативних 

чинників, тобто під великим сумнівом опиняється збереження у таємниці 

приватної інформації. Це випливає з того, що у сторін немає жодних важелів 

впливу на адвоката щодо утаємничення інформації, адже досі відсутнє 

законодавче закріплення процесу організації проведення посередництва, а отже 

і будь-які гарантії збереження у таємниці інформації, отриманої у ході 

проведення процедури медіації [110, с.203-204]. 
Як уже йшлося вище, основою медіації є конфіденційність інформації, що 

одночасно позиціонується як дуже важливий принцип цього процесу. 

Утаємничення стосується як обставин справи, які сторони обговорюють спільно, 

так і відомостей, котрі один із учасників має намір повідомити тільки медіатору. 

У багатьох країнах на законодавчому рівні  закріплена відповідальність за 

розголошення відомостей, що отримані в ході процедури медіації, а саме 

позбавлення свідоцтва медіатора особи, яка допустила витік інформації, та 

виключення з офіційного реєстру медіаторів,  що припиняє відповідну 

діяльність. В Україні відсутні законодавчо закріплені принципи проведення 

медіації, тому можливе неналежне виконання обов’язків медіатора, а то й навіть 

зловживання цим статусом [110, с.203-204]. 
Заслуговує на увагу в контексті досліджуваного питання праця MichelleD. 

Gaines «Правила щодо конфлікту інтересів для юристів-медіаторів» Головна 

думка, яку відстоює  автор, це те, що чергування обов’язків адвоката і медіатора 

може стати причиною конфлікту інтересів, а це прямий шлях до нехтування 

принципами конфіденційності і нейтральності у процесі примирення. Учена 
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дотримується позиції, що під час медіації, котру проводив адвокат-посередник 

на основі попереднього або одночасного представлення клієнта, може виникнути 

сумнів щодо нейтральної позиції  у відношенні останнього [135]. 
Законодавство України передбачає нормативний механізм захисту клієнта 

у подібних випадках. А. В. Біцай стверджує: «На інформацію, яку адвокат-

медіатор отримав від сторін під час надання послуг з медіації, буде 

поширюватися правовий режим адвокатської таємниці (яка має відносно 

абсолютний характер)». Це випливає з Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», що гарантуватиме захист сторін від недобросовісного 

поводження адвоката-медіатора [136, с. 249]. Проте, як свідчить практика, існує 

великий сумнів в ефективності механізму, закріпленого законодавством. 
Сумнів викликає і декларування такого принципу медіації, як незалежність 

медіатора, адже неможливо спрогнозувати, які стосунки складуться між 

клієнтом та адвокатом перед тим, як останній стане медіатором у справі. 

Незважаючи на вміння адвоката нівелювати недовіру до клієнта, версію подій 

якого адвокат почув першою, до того ж отримав плату за свої послуги, інша 

сторона буде скептично ставитися до новоспеченого медіатора і навряд чи 

позбудеться сумніву щодо змовин адвоката та протилежної сторони. Це є 

відповіддю на питання, чому сучасний інститут медіації в Україні не можна 

вважати досконалим, адже причина криється у відсутності будь-якої 

відповідальності новоспеченого медіатора перед суб’єктами процедури 

примирення. А от світовий досвід зумовив розроблення принципів, обов’язкових 

при здійсненні цієї діяльності. 

Зважаючи на викладене вище, можна сформулювати такий висновок: 

конфіденційність та неупередженість як базові принципи медіації 

викликатимуть великий сумнів у результаті поєднання статусів адвоката і 

медіатора, адже це може призвести до значних зловживань, зокрема через 

відсутність загального системного підходу матимемо непрофесійне 

облаштування ведення переговорів, а недотримання дисциплінарної 

відповідальності стане причиною маніпуляції відомою інформацією. 
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Дійсно, через законодавчі прогалини можливі зловживання довірою 

клієнтів та маніпуляції інформацією. Однак на підставі вказаних міжнародних 

стандартів поведінки адвокатів та медіаторів можна дійти наступних висновків. 

У світі активно проводиться практика застосуванням адвокатами медіативних 

технік, більше того цей алгоритм є цілком логічним та послідовним у випадку, 

коли сторони налаштовані на переговори та мирне врегулювання конфлікту без 

звернення до системи правосуддя. Тому у випадку добросовісного виконання 

адвокатом своїх обов’язків застосування медіації дозволить розраховувати на 

вигідний результат для обох сторін.  

Звичайно, жодним чином не можна стверджувати, що всі юристи, які 

проводять цю практику, надають свої послуги неякісно або неефективно. Однак 

наявність законодавчого закріплення та чіткого розмежування дещо схожих, але 

в свій основі різних професій зумовить створення позитивної практики правової 

медіації. 

Очевидним є той факт, що на практиці має місце необхідність спілкування 

адвоката не лише з клієнтом, але й з протилежною стороною. Якщо ж в 

пріоритеті стає бажання примирення, то контакт між сторонами є обов’язковим. 

Саме враховуючи це як в національній, так і міжнародній практиці юристи 

звертаються до інституту посередництва, який задовольняє всі потреби щодо 

відносин між сторонами без залучення представників органів державної влади.  

Варто підкреслити, що посередництво, на відміну від медіації, досить чітко 

визначене чинним законодавством Посередництво адвоката закріплене в ст.21 та 

40 Правил адвокатської етики, де сформульовані умови, за яких це може 

відбуватися: інтереси клієнтів перебувають поза зоною конфлікту, або існує 

письмова згода всіх клієнтів, інтереси яких представляє адвокат; адвокат 

зобов’язаний пояснити кожному клієнту персонально сутність посередництва, 

після чого отримати згоду від кожного клієнта на їхнє одночасне 

представництво; адвокат упевнений у своїй об’єктивності при одночасному 

представництві інтересів клієнтів, що сприятиме виконанню професійних 

обов’язків згідно з законодавством та Правилами. Роль посередника змушує 
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адвоката узгоджувати рішення, що приймаються, з кожним із клієнтів і 

гарантувати належну поінформованість кожного про всі обставини, що можуть 

вплинути або впливають на прийняття остаточних рішень по суті доручення. 

Припинення дій адвоката як посередника та розірвання договору з ним кожним 

з клієнтів   відбувається в разі, коли цього вимагає хоча б один клієнт, або 

виникає ситуація, при якій неможливе дотримання умов, визначених Правилами. 

Підсумовуючи, відзначимо, що одним із найважливіших завдань, яке 

стоїть перед адвокатом у випадку обрання стратегії примирення, є процесуальна 

форма. Остання стосується не лише визначення процедури, яка закріплена 

кримінальним та кримінальним процесуальним законодавством, але й 

установлення належного контакту зі сторонами. При цьому відсутність 

формалізованого законодавчого підходу до інституту медіації на території 

України дозволяє зробити припущення, що посередництво стане вагомим 

плацдармом для вирішення поставлених перед адвокатом завдань. Суттєвим 

аргументом є те, що вказана стратегія не лише зумовить бар’єр щодо порушення 

прав сторін, адвокатської етики в частині принципів конфіденційності та 

незалежності, але й стане підґрунтям правової визначеності адвокатської 

логістики примирення [110, с. 204-205]. 

 

2.3. Використання захисником технік ведення переговорів в процесі 

примирення підозрюваного та потерпілого 

 

Обираючи правову стратегію, адвокат пропонує клієнту обрати  

процесуальний шлях примирення з метою завершення кримінального 

провадження. Чинним кримінальним та кримінальним процесуальним 

законодавством передбачений перелік процедурних рішень у випадку 

примирення між потерпілим та підозрюваним або обвинуваченим. До них 

відносяться відмова потерпілого від обвинувачення в межах кримінального 

провадження у формі приватного обвинувачення, звільнення від кримінальної 
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відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим та укладення 

угоди про примирення. 

Вибір одного з вказаних процесуальних напрямів залежить від низки 

характеристик, серед яких: тяжкість вчиненого злочину; форма кримінального 

провадження; можливості щодо відшкодування шкоди тощо. Звичайно, що 

адвокат, керуючись у першу чергу інтересами свого клієнта, радить 

найсприятливіший для останнього результат, надаючи інформацію щодо 

ймовірних наслідків.  

Судимість. Бажаним є застосування відмови від обвинувачення або 

звільнення від кримінальної відповідальності, адже в результаті останніх не  

матиме місце судимість особи на відміну від затвердження обвинувальним 

вироком угоди про примирення. 

Тяжкість злочину. Якщо звернутись до вказаної категорії,  то відмічається, 

що найбільший люфт передбачається угодою про примирення, а саме 

застосування у випадку вчинення кримінальних проступків, злочинів невеликої 

чи нетяжких злочинів та у кримінальному провадженні у формі приватного 

обвинувачення. Наступною за сферою застосування йде відмова від 

обвинувачення, яка застосовується щодо обвинувачень приватного характеру, 

визначеного статтею 477 КПК України. Останньою щодо обмеженості 

застосування йде звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з 

примиренням винного з потерпілим, що можливе лише при  вчиненні вперше 

злочину невеликої тяжкості або необережного нетяжкого злочину [4]. 

Підстави відмови від затвердження примирення. При відмові потерпілого 

від обвинувачення прокурор приймає постанову про закриття  кримінального 

провадження відповідно до статті 284 КПК України. Якщо відмова мала місце 

під час судового провадження, суд постановляє ухвалу про закриття 

кримінального провадження [5]. Слід відзначити, що вказані положення не 

передбачають  додаткових умов для сторони потерпілого чи підозрюваного, або 

надають широкий спектр для вибору суб’єктами влади моделі поведінки. Вказані 
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норми мають винятково імперативних характер і будь-які додаткові 

процесуальні дії по відношенню до сторін є порушенням конституційних прав. 

У випадку звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з 

примиренням винного з потерпілим згідно зі ст. 286-288 КПК України, 

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. У разі встановлення судом необґрунтованості клопотання 

про звільнення особи від кримінальної відповідальності суд своєю ухвалою 

відмовляє у його задоволенні та повертає клопотання прокурору для здійснення 

кримінального провадження в загальному порядку або продовжує судове 

провадження в загальному порядку, якщо таке клопотання надійшло після 

направлення обвинувального акту до суду [4]. Тобто вказаний процесуальний 

шлях вимагає чіткого дотримання процедури, визначеної законодавством, що 

передбачає обов’язкове відшкодування шкоди, факт примирення між сторонами 

та визначений державою стадійний механізм. Підсумовуючи слід сказати, що 

подібна стратегія потребує більшого темпорального відрізку, але містить перелік 

положень, які захищають потерпілого через безпосередню увагу прокурора та 

судді до дотримання   основоположних прав доступу до правосуддя.  

Найбільше уваги до прав потерпілого законодавець передбачив у нормах, 

що регулюють укладення угоди про примирення. Так, крім того , що на суддю 

покладено обов’язок з’ясування добровільності примирення, статтею 474 

визначено, що суд може відмовити у  затвердженні угоди, якщо: 1) умови угоди 

суперечать вимогам КПК України та/або закону, в тому числі допущена 

неправильна правова кваліфікація кримінального правопорушення, яке є більш 

тяжким, ніж те, щодо якого передбачена можливість укладення угоди; 2) умови 

угоди не відповідають інтересам суспільства; 3) умови угоди порушують права, 

свободи чи інтереси сторін або інших осіб; 4) існують обґрунтовані підстави 

вважати, що укладення угоди не було добровільним, або сторони не 
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примирилися; 5) очевидна неможливість виконання обвинуваченим узятих на 

себе за угодою зобов’язань; 6) відсутні фактичні підстави для визнання 

винуватості [4]. Суттєвим недоліком вказаного шляху є неможливість 

повторного звернення з угодою в одному кримінальному провадженні.  

Огляд вказаних норм дозволяє дійти висновку, що права потерпілого 

найбільш захищені у випадку укладення угоди про примирення, адже увага 

законодавця зумовила правову визначеність вказаного механізму та детальну 

регламентацію процедури. Однак  вказана деталізація може стати  громіздким 

недоліком через низький рівень диспозитивної складової та можливості 

сторонам  самостійного вибору взаємного задоволення потреб (як матеріального, 

так і морального характеру).  

Відшкодування шкоди. Правове регулювання звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим  та укладення 

угоди про примирення чітко визначає необхідність доведення факту 

відшкодування шкоди шляхом обов’язкової фіксації прокурором/суддею в 

матеріалах провадження. Це зумовлює неможливість зловживання зі сторони 

потерпілого щодо отримання компенсації. Інша ситуація має місце при відмові 

від обвинувачення, адже обов’язкова  процесуальна складова підтвердження 

відшкодування шкоди відсутня. Саме тому має місце поле для зловживання 

потерпілим можливістю закриття кримінального провадження через 

відшкодування завданої шкоди та збитків. У такому випадку захистити свої 

права  підозрюваний або обвинувачений може лише на приватному рівні із 

застосуванням договірного законодавства. Детальніше вказаний механізм 

описаний у 1.1. 

Відповідальність. У разі невиконання взятих на себе обов’язків щодо 

відшкодування шкоди відмова від обвинувачення не передбачає для 

підозрюваного або обвинуваченого жодних наслідків. Однак перед адвокатом 

стоїть завдання захисту прав та інтересів клієнта, саме тому правник 

зобов’язаний передбачити можливість настання результатів, які 

потребуватимуть наявність правових гарантій. І, враховуючи диспозитивну 
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складову аналізованих правовідносин, існує можливість використання положень 

приватного права. Так, аналіз цивільного законодавства дозволяє дійти 

висновку, що законодавець не встановлює чітких меж виникнення зобов’язань і 

наступних прав та обов’язків. Так, стаття 11 Цивільного кодексу України 

передбачає, що цивільні права та обов’язки можуть також виникати з дій осіб, 

які породжують цивільні права та обов’язки без зазначення  у Кодексі, а 

ґрунтуються на договорах або інших правочинах, завданні майнової та моральної 

шкоди іншій особі та на інших юридичних фактах [101]. Вказане дає змогу 

зробити припущення, що між потерпілим та підозрюваним або обвинуваченим 

може виникнути  зобов’язання, в основі якого буде обов’язок потерпілого 

відмовитись від обвинувачення, а підозрюваного або обвинуваченого  

відшкодувати завдану злочином  шкоду, у випадку, якщо подібне зобов’язання 

буде порушене. Звичайно, письмове оформлення факту відшкодованої шкоди  

жодним чином не впливатиме на право особи звертатися до правоохоронних 

органів за захистом своїх прав, однак у порядку цивільного судочинства 

документ стане підставою для повернення майна в судовому порядку.  

Детальніше вказаний механізм описаний у 2.2. 

Щодо угоди про примирення, то законодавець визначив найбільш сувору 

відповідальність у разі невиконання її положень. Зокрема,  статтею 476 КПК 

України визначено, що суд своєю ухвалою скасовує вирок, яким затверджена 

угода, якщо особа, яка звернулася з  клопотанням про скасування вироку,  

доведе, що засуджений не виконав умови угоди. Наслідком скасування вироку є 

призначення судового розгляду в загальному порядку або направлення 

матеріалів провадження для завершення досудового розслідування в загальному 

порядку, якщо угода була ініційована на стадії досудового розслідування [4]. 

Більше того, за невиконання умов угоди про примирення настає кримінальна 

відповідальність, яка передбачена статтею 389-1 КК України - умисне 

невиконання засудженим угоди про примирення карається арештом на строк до 

шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років [10]. 
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Ураховуючи нормативну варіативність процесуального оформлення 

примирення для потерпілого та підозрюваного або обвинуваченого, перед 

адвокатом стоїть завдання про надання винятково консультації щодо обрання  

стратегії дій. При цьому вибір результату, який клієнт уважає для себе найбільш 

сприятливим, не може бути обраний за рахунок стороннього тиску, оскільки 

останнє знецінить майбутню роботу адвоката та не призведе до бажаного для 

клієнта результату. 

З огляду на специфічність конфлікту (вчинення злочину), необхідно 

врахувати безліч нюансів психологічного характеру в межах наступних 

комунікації. Наукова доктрина надає перелік рекомендацій, які можуть бути 

корисними для адвоката в ролі посередника між сторонами. 

Виникають ситуації, коли логічним буде не перехід від спору до 

взаєморозуміння, тобто задоволення обопільних інтересів, а штучно створена  

провокація переговорів. Так пропонує Р. Р. Маскудов. Він також наголошує, що 

переговори про відшкодування шкоди не повинні перетворюватися у торг. 

Кримінально-правовий конфлікт, переконаний учений, унаслідок причин, які 

сприяли його виникненню, набуває специфічних особливостей, що досить часто 

стають приводом до підвищеної емоційності. В такому випадку адвокат повинен 

виступати високопрофесійним психологом – привести всі сторони до стану 

емоційної стабільності та розпочати конструктивний діалог [137, с.3]. Такої ж 

думки і О.В. Карягіна. Вона стверджує, що примирення в кримінальному 

провадженні – процес непростий з причини негативного ставлення сторін одна 

до одної. Це аж ніяк не сприяє правильному погляду на ситуацію [138, с. 185]. 
Р.Р. Маскудов процес примирення розчленовує на такі етапи: підготовчий, 

індивідуальні зустрічі, під час яких суб’єкт оцінює ситуацію, примирна зустріч, 

на якій суб’єкти доходять спільної думки щодо варіантів виходу з ситуації, яка 

склалася, та фіксація домовленості. На думку вченого, примирення містить у собі 

переважно позитивні моменти, адже це приносить більше користі потерпілому, 

а в його особі суспільству, ніж покарання винного [139, с.94]. З думкою колеги 

погоджується Ю.Ю. Цимбал, проголошуючи, що необхідною умовою 
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досягнення примирення є нівелювання психологічного непорозуміння між 

суб’єктами кримінального провадження. Тут стане у нагоді відвертість під час 

спілкування між потерпілим та підозрюваним (обвинуваченим). Учена 

підкреслює, що довірливі стосунки між клієнтами складуться тільки тоді, коли 

розпочнеться відкрите обговорення проблеми [140, с.186]. Т.О. Полковенко 

підкреслює, що коли суб’єкти налаштовані негативно від самого початку, то така 

комунікація не має жодного сенсу, адже важливо спрямувати сторони на пошук 

винного ззовні до початку усвідомлення особистої відповідальності [141, с.32]. 
Підтверджують висновки вказаних учених Н.А. Коваль та М.В. Коваль. 

Для досягнення єдності, на їх думку,  потрібна конструктивна взаємодія, коли 

опоненти чують один одного, самокритично ставляться до власних дій та 

пропозицій виходу з кризи. Автори виокремили типологію поведінки у ході такої 

комунікації: конструктивна (активний об’єктивний пошук шляхів вирішення 

проблеми), деструктивна (коли сторона відстоює лише власну позицію) та 

формальна (особа не проявляє інтересу до вирішення питання, спостерігаючи за 

цим процесом зі сторони) [142, с.12]. 
Учені вказують, що будь-який переговорний процес потребує 

попереднього визначення його учасниками наступних факторів: 

– цілі та завдання переговорів; 

– позиції суб’єктів; 

– сильні сторони наявної пропозиції; 

– слабкі сторони наявної пропозиції; 

– очікувані та можливі результати перемовин. 

Науковці зазначають, що досить негативними факторами для 

переговорного процесу є : 

– відмова від компромісу;  

– провокативні  вимоги; 

– агресія; 

– ігнорування чужої думки; 

– необґрунтоване самоствердження [142, с. 15]. 
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О. М. Миронова та О. В. Мазоренко доходять логічної думки, що конфлікт 

– це результат комунікації кількох суб’єктів. У кожної сторони є вагомі 

контраргументи, які можуть бути використані проти іншої сторони. Дослідники 

визначили кілька етапів розвитку конфлікту: 

– передконфліктний етап, коли виникає проблемна ситуація; 

– безпосередньо конфлікт (усвідомлення, що силові методи не 

панацея, що приводить до зниження напруги у відносинах. Пошук 

альтернативних методів розв’язання конфлікту); 

– післяконфліктна ситуація (об’єктивне сприйняття доводів опонента, 

нормалізація відносин). 

Учені визначили типи людей, з якими вкрай важко спілкуватися. Це, 

зокрема, такі: 

– тип «Паровий каток/танк». Люди такого типу дуже грубі у 

спілкуванні, не добирають виразів, самовпевнені. При спілкуванні з 

такою особою слід мати своєрідний дипломатичний хист – не 

реагувати на провокації, згладжувати гострі моменти суперечок; 

– тип « Прихований агресор». Людина цього типу переслідує мету 

покарати опонента за будь-яку ціну, не нехтуючи  

низькоморальними ресурсами. Лінію поведінки в цьому випадку слід 

вибудовувати, щоб уникнути відкритого зіткнення. Однак це не 

означає, що треба поступатися власною позицією. Навпаки, вона 

повинна бути непохитною; 

– тип «Розгнівана дитина». За підвищеною емоційністю тут 

приховується почуття страху. Спалах негативних емоцій ні що інше 

як імітація власної непорушності у конфліктній ситуації. Діяти 

необхідно наступним чином: дати їй змогу висловити свої емоції і 

переконати, що ситуація під її контролем; 

– тип «Скаржник». З огляду на завищену самооцінку йому слід 

приділити особливу увагу: уважно вислухати, культивувати його 

значущість тощо, аби він утвердився в думці, що ситуація під його 
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контролем. Це допоможе привернути увагу не до суті проблеми, а до 

пошуку шляхів її вирішення; 

– тип «Мовчун». Сама назва вказує на особливість цього типу – 

мовчазливість та небажання ділитися відповідною інформацією. 

Вихід один – доброзичливе ставлення до цієї особи та переконання у 

співчутті; 

– тип «Нерішучий». Не приймає жодного рішення через страх 

помилитися. Йому слід аргументовано пояснити позитивні та 

негативні підсумки переговорів [143, с.55-56]. 
Після обрання тієї  стратегії примирення, яка найкраще відповідає 

інтересам клієнта з урахуванням всіх особливостей вчиненого правопорушення, 

наступною стадією буде робота з клієнтом та початковий етап ведення 

переговорів. Перед безпосереднім початком ведення перемовин варто обрати той 

тип переговорів, який найкраще відповідатиме завданим цілям. На сьогоднішній 

день у світовій практиці вирізняють наступні види. Інтегративні вирізняються 

такими особливостями: розширення рамок запропонованих варіантів; 

досягнення консенсусу: в ідеалі всі сторони повинні бути задоволеними 

результатом. Дистрибутивні ж відзначаються роботою в рамках  визначених 

варіантів; досягнення компромісу. Переговори будуються на принципі 

можливості лише програшу або виграшу. 

На нашу думку, дійсно ефективними переговорами в межах кримінального 

провадження будуть інтегративні (або принцип гри з ненульовою сумою), де 

завданням адвоката є не лише задоволення інтересів клієнта, але й потреб іншої 

сторони. Винятково вказана стратегія забезпечить комфортний вихід з 

переговорів та реалізацію заключної домовленості.  

Для досягнення позитивних результатів переговорів на перший план 

виходить визначення переліку положень, якими слід керуватися під час 

перемовин. Їх розробили світові лідери примирення Р. Фішер, У. Юри, Б. Патон, 

М. Розенберг. Останньому належить авторство методики ненасильницького 
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спілкування. Також  під час цього процесу послуговуються правилами 

Гарвардського методу переговорів.  

Віддаючи належне  досягненням міжнародної практики встановлення миру 

як між конкретними людьми, так і державами, необхідно назвати один із 

багатьох позитивних моментів цього процесу: розроблення стандартів ведення 

ефективних переговорів. Уміння їх вести беззаперечно  залежатиме від рівня  

професіоналізму адвоката. На жаль, досі немає рекомендацій чи інструктивних 

матеріалів щодо вимог до встановлення контакту між сторонами чи ходу ведення 

переговорів, тобто захисник на власний розсуд вибирає тактику переговорів. 

Визначаючи алгоритм дій, адвокат послуговується винятково власним 

досвідом. При спілкуванні з протилежною стороною він зважає на результати 

своєї практики, підкріплені теоретичними знаннями, відчуття справи. Не 

зайвими тут будуть тактики та стратегії, що існують у нашій країні та за 

кордоном, розроблені для правильного ведення процесів примирення відповідно 

до кримінального провадження. 

Обов`язковими  при будь-якому способі ведення перемовин є правила 

Гарвардського методу переговорів: 

- люди і проблеми – це різні складові процесу примирення; 

- слід домагатися використання об’єктивних критеріїв; 

- пріоритет має бути в інтересів, а не позицій; 

- створюйте варіанти, які б влаштували обидві сторони. 

Перед початком переговорів адвокат обговорює з клієнтом питання, які 

можуть прямо чи побічно вплинути на результат перемовин. Серед них дуже 

важливим і складним у плані домовленості є спонукання обох сторін сприйняти 

протилежну сторону як пересічну людину чи осіб з притаманними усім 

людськими недоліками, а не визначально як ворога. Інакше битва з «ворогом» 

заведе переговори у глухий кут, що може проявитися у зриві перемовин [144]. 
Розглядаючи більш детально хід переговорів у плані бар`єрів у 

спілкуванні, необхідно зважати на можливе звинувачення один одного у 

недостойних діях. Вказане цілком прогнозовано, адже саме вони стали 
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причиною виникнення ситуації, в якій опинилися обидві сторони з усіма 

супутніми обставинами: матеріальними та процесуальними наслідками тощо. 

Необхідно донести до сторін, що обвинувачення, навіть справедливі, це 

абсолютно деструктивний шлях до укладення миру, що у підсумку матиме зрив 

переговорів. Успіх же принесе навіть звичайне вибачення, а це може стати 

початком налагодження цивілізованих відносин між сторонами. 

Для адвоката це завдання є доволі складним, адже він повинен чітко 

визначити кінцеву мету переговорів. Цьому передує обговорення з клієнтом усіх, 

на погляд останнього, важливих деталей конфлікту. Іноді клієнт не може 

сформулювати чого він прагне досягти у цьому конфлікті. Зважаючи на це, 

адвокат за допомогою методів повинен обґрунтувати  стороні своє бачення 

розв’язання конфлікту, що, на його погляд, задовольнить вимоги морального, 

матеріального та процесуального характеру клієнта. Чому необхідне попереднє 

визначення кінцевої мети, адже і без неї перемовини можуть закінчитися на 

позитивній ноті? Адвокат тут діє як психолог, бо розуміє, що клієнт відчуватиме 

внутрішній дискомфорт та недовірливість до ходу перемовин. 

Не можна допустити, щоб виникла ситуація, коли клієнт знаходиться у 

повному невіданні щодо перспектив результату і усвідомлення власних 

прагнень, паралельно очікуючи якихось кроків від протилежної сторони. Шанси 

на максимально потрібний результат зростуть у разі конструктивної зустрічі 

клієнта з представниками іншої сторони, яку повинен підготувати адвокат. Може 

трапитися, що клієнт не сприйматиме жодних доводів, безапеляційно 

наполягаючи на своєму баченні результату, що стане на заваді успішному 

завершенню справи [144]. 
Неправильно буде вважати, що у переговорах превалює тільки  

матеріальний інтерес. Зрозуміло, що відшкодування шкоди у грошовому 

еквіваленті служить суттєвим чинником  у досягненні примирення в межах 

кримінального провадження. Тут виникає інший аспект, котрий має 

психологічний характер: це своєрідна сатисфакція, що отримує потерпілий, 

вираз шанобливого ставлення до нього. Тому тільки відшкодування шкоди 
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підозрюваним  не задовольнить очікувань потерпілого, що може призвести до 

зриву перемовин. 

Важливим є усвідомлення сторонами, що до них ставляться з повагою як 

до повноправних учасників переговорів, а результат буде справедливим щодо 

усіх. Адвокату під час зустрічі з потерпілим необхідно з`ясувати  його істинні 

наміри і якщо матеріальна сторона виявиться лише засобом відновлення 

самоповаги, то, можливо, існують інші шляхи задоволення інтересів сторони. 

Вони можуть бути більш конструктивними, що задовольнить усіх учасників 

переговорів. 

Пропозиції щодо форм переговорів, що запропонує адвокат, швидше 

будуть орієнтуючими, ніж обов’язковими, серед яких повідомлення поштою, за 

допомогою телефонного зв’язку або попередня особиста зустріч. Незважаючи на 

вид повідомлення, кожна з процедур матиме інформативний характер. Хоча 

зрозуміло, і це підтверджує багато дослідників, особиста зустріч найбільше 

сприятиме формуванню позитивного іміджу опонента [144].  
Попередня зустріч може стати підґрунтям встановлення контакту та 

певного рівня довіри, що спрямує весь хід примирення в позитивному напрямі 

та полегшить хід переговорів. Вона також допоможе встановити довірливі 

стосунки між опонентами, що логічно полегшить хід переговорів і спрямує 

процес примирення у потрібному напрямі. Цьому також сприятиме неформальна 

обстановка, в якій бажано провести зустріч сторін. 

Наступним кроком є власне переговори по суті. Найбільш імовірним є те, 

що сторони не збираються поступатися один одному. Для більшості 

відстоювання власних інтересів є питанням принциповим, тобто маємо гру з 

нульовою сумою. Адвокат у такому разі повинен переконати сторони, що 

бажаним є не виграш когось із них і навіть не компромісне рішення. Головним 

завданням переговорів є задоволення інтересів сторін завдяки задіянню всіх 

наявних ресурсів. Інакше кажучи, необхідно повернути процес перемовин до гри 

з ненульовою сумою. Успішність переговорів досягається завдяки принципу 

об`єднання інтересів заради спільного позитивного вирішення проблеми. 
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Адвокат тут виступає у ролі своєрідного миротворця, роблячи ворогів 

соратниками у досягненні спільної мети. Тому перед переговорами адвокат 

повинен підвести сторони до обопільного вибору мети перемовин, наприклад, 

розв’язати конфлікт, закрити провадження тощо, що стане мотивацією для 

прискорення розроблення заключної домовленості. 

Перший контакт є надзвичайно важливим,  ураховуючи, що вся майбутня 

співпраця залежатиме від першого враження. Перш за все адвокату необхідно 

визначитись з  уповноваженою на примирення особою. Тобто бажано, щоб 

спілкування відбулось безпосередньо з потерпілим або особою, яка має право 

приймати рішення щодо примирення. В іншому випадку, за участі в переговорах 

особи, яка не може приймати рішення по суті, сторона може не дати згоди на вже 

досягнуту домовленість.  Також адвокату необхідно визначитись зі змістом 

інформації, яку він має намір надати (звичайно попередньо узгодивши все зі 

своїм клієнтом). На нашу думку, переговори швидше матимуть успіх при 

особистій зустрічі, ніж за допомогою телефонної розмови. Також бажано, щоб 

перед першим знайомством особа була належним чином попереджена  щодо 

тематики спілкування. Так, можна надіслати електронний лист, зателефонувати 

або надіслати листа поштою. Останній варіант є найделікатнішим, адже особа 

найвірогідніше його отримає та матиме час все обміркувати.  Такий шлях 

допоможе вберегти  переговори від надміру поспішних рішень та емоційної 

реакції.  

Після обрання форми спілкування важливо обміркувати зміст послання. 

Серед обов’язкових елементів – представлення, що включає ім’я та статус 

адвоката в межах кримінального провадження; окреслення базових моментів  

щодо бажання та готовності другої сторони до ініціації процедури примирення; 

запрошення сторони до зустрічі щодо обговорення провадження; визначення 

ступеня готовності сторони до ведення переговорів; обговорення питання участі 

сторін у зустрічі – чи друга сторона потребує безпосереднього  спілкування  з 

учасником злочину чи в пріоритеті зустріч винятково з адвокатом; визначення  

місця та часу; вихід з контакту – ввічливий прояв вдячності як мінімум за час, як 
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максимум – за довіру та готовність до переговорів.  Окремо варто відзначити, що 

всі дані мають бути попередньо узгодженні адвокатом з клієнтом згідно з 

Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правилами  

адвокатської етики.  

Окремим блоком обговорення в процесі першого діалогу зі стороною при  

необхідності варто навести перелік переваг, який дозволить поглянути на 

проблему в дещо новому ракурсі та можливо матиме значення для прийняття 

остаточного рішення. Серед плюсів застосування процедури примирення варто 

назвати можливість самостійного контролю процесу без передачі права 

остаточного рішення винятково суб’єктам владних повноважень, визначення 

виду та меж відшкодування шкоди без законодавчих обмежень, пришвидшення 

процесу та процесуальну економію (адже судовий розгляд, ураховуючи всі 

можливі інстанції, може тривати роки), задоволення емоційних потреб шляхом 

укладення миру, прощення та отримання вибачення. Варто відзначити, що серед 

професійних медіаторів популярною є думка, що саме остання складова є 

базовою та потребує найбільше уваги всіх учасників примирення, бо 

задоволення потреб моральної складової основоположне, інші ж потреби 

(матеріального та процесуального характеру) є похідними/додатковими.  

При безпосередньому обговоренні інтересів кожної зі сторін та виробленні 

стратегій, які б задовольнили їх інтереси, необхідно знати перелік технік, які 

допоможуть визначити кінцеву мету сторін, яка в результаті часто суттєво 

відрізняється від початкової. Погляд на ситуацію в такому ракурсі спонукає 

виокремити методики ведення переговорів, які є актуальними у всьому світі. 

Одним із базових на сьогоднішній день є метод «активного слухання». 

Вказаний спосіб ведення бесіди базується на можливості особи висловитися та 

обмінятися найбільш можливим обсягом інформації [145, с. 232].  До зовнішніх 

пунктів відноситься комфортне середовище та абсолютно однакові умови для 

сторін. Щодо безпосередньо спілкування, то варто виділити перелік основних 

положень, які дозволяють зрозуміти співрозмовника та сформулювати найбільш 

правильну стратегію майбутньої поведінки: 
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- повна концентрація на даних, які надає сторона, що створює плацдарм 

для безперебійного потоку інформації, що унеможливлює перебивання 

розповіді іншою стороною; 

- максимальна увага до розповіді сторони без миттєвого проголошення 

власних суджень, оцінок та зауважень; 

- метою є монолог особи, який досить часто надає більш повну картину 

події та дозволить зрозуміти, на чому зосереджена увага сторони та які 

обставини викликають найбільше емоцій порівняно з діалогами, 

побудованих на підготовлених запитаннях зі сторони адвоката. 

І тільки після того, як сторона завершить свою розповідь, можна перейти 

до подальшої комунікації. По завершенню активного слухання для адвоката 

важливо проаналізувати бачення подій стороною, а саме  на яких подіях людина 

акцентувала найбільше  та реагувала емоційніше (логічно, що вони для неї мають 

фундаментальне значення), якщо сторона повторює однакові фрази кілька разів, 

то, ймовірно, вона не вірить, що її зрозуміли, тощо. Інакше кажучи,  отримана 

адвокатом інформація в ході активного слухання дозволить зробити важливі 

умовиводи, які дадуть змогу обрати правильну стратегію спілкування в ході 

переговорів.  

Ураховуючи той факт, що у кожної особистості суб’єктивне сприйняття 

об’єктивного світу, цілком імовірно, що інформація, отримана від сторони, може 

мати кілька інтерпретацій. Саме тому перед адвокатом стоїть завдання 

впевнитись, що не порушений логічний закон тотожності щодо ключових 

моментів історії сторін. З цією метою доречним буде  застосування техніки «Ехо-

повтор»,  яка  передбачає наступні рекомендації: 

- після розповіді сторони необхідно коротко повторити почуте,             

наприклад, «Чи правильно я розумію...?»; 

- розвиток ідей співрозмовника з метою більш точного усвідомлення 

спрямованості сенсу сказаного; 

- повернутись до фактів, на яких найбільше акцентувала сторона, та 

проаналізувати мотиви надання високої значимості;  
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- підсумувати базові позиції, навколо яких  вестимуться  переговори; 

- визначити кінцеву мету, базуючись на розповіді сторони. 

 

Окремою стадією переговорів досить часто виступає робота з емоціями. 

Враховуючи, що темою обговорення є відносини між сторонами, в основі яких 

вчинення злочину, цілком ймовірним є високий рівень ментального напруження. 

Саме тому адвокат повинен спочатку «пропрацювати» зайві емоції сторін, 

інакше вони заважатимуть логічному та послідовному виробленню 

домовленості. Досить популярною є тактика висловлювання власних емоцій та 

озвучення й обговорення відчуттів іншої сторони, тобто висловити, що сам 

адвокат відчуває збентеження, тривогу або страх, а також дещо означити власні 

почуття та ніби «легалізувати» почуття протилежної сторони. Вказана техніка є 

досить незвичною для пострадянського менталітету, адже впродовж десятирічь 

перевага надавалась професійним якостям особи, безстороннього самоаналізу 

емоцій людини [146, с. 83]. Тому цілком ймовірно, що сторони сприймуть цей 

етап переговорів зі збентеженням. Однак саме вказана техніка є однією із 

найефективніших на шляху до вирішення конфлікту. Це дозволяє сторонам 

краще зрозуміти один одного та зняти емоційне напруження. Якщо в процесі 

переговорів сторони не зможуть стримувати емоції та проявлятимуть агресію 

один до одного, то доречним буде застосування техніки перефразування. Вона 

полягає у передачі суті агресивно висловленого речення при використанні 

максимально м’якої форми вираження. Можна навести наступні приклади 

застосування техніки: «Ви постійно запізнюєтесь! З Вами в принципі неможливо 

про щось домовлятись! Безнадійно!» , « Вам би було спокійніше, якби сторона 

приходила на зустріч вчасно?» 

Така практика допоможе знизити напруження в обговоренні проблеми. Це 

не входить до професійних обов’язків юриста, однак зрозуміло, що таким є 

єдиний шлях до встановлення  компромісу. 

З метою досягнення ефективності обговорення проблеми необхідно 

всіляко уникати словесної перепалки в обговоренні мотивів, рішень та доводів 
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протилежної сторони. Гарвардський метод ведення переговорів передбачає  

пріоритет уваги на власних почуттях. Наприклад, не «Ви мене обманюєте», а «Я 

відчуваю себе обдуреним». Перша фраза може спровокувати агресію, що 

автоматично зупинить процес розроблення домовленостей і буде згаяний 

даремно час на нейтралізацію негативних емоцій. Другий варіант змусить 

акцентувати перемовини на важливій для всіх проблемі. 

 

Ще одним прийомом, який може допомогти досягнути консенсусу в 

процесі переговорів, є задавання  запитань. Цей прийом допоможе сторонам по-

іншому поглянути на ситуацію та сконцентрувати увагу на додаткових деталях. 

Якщо адвокат відчує, що сторони самостійно не можуть знайти вихід із ситуації, 

то техніка постановки допоміжних запитань зможе допомогти знайти 

правильний алгоритм вирішення проблеми.  

 Наприклад, можна навести  наступний перелік: 

Загальні запитання: 

- Якого  результату Ви бажаєте досягти? 

- Як на Вас вплинула ця подія (вчинення злочину)? 

- Чи є ще щось, що не було сказано, але воно важливе для обговорення? 

- За яких умов примирення було б для Вас прийнятним? 

- Чому саме такий варіант є для Вас бажаним? 

- Які відносини зі стороною у Вас були до початку конфлікту? 

- Що Ви думаєте з приводу того, що вже почули на переговорах? 

- Яка форма вибачень була б для Вас прийнятною? 

- Чи Ви могли вибачитись так, щоб інша сторона Вам повірила? 

Трансформаційні запитання : 

- Як би Ви вчинили, коли б опинились в подібній ситуації? 

- Як би Ви вчинили, коли б знову опинились в подібній ситуації? 

Циркулярні запитання:  

- Що Ви думаєте з приводу того, які емоції зараз відчуває інша сторона? 

- Як подія (вчинення злочину) вплинула на Ваших рідних? 
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Уточнювальні запитання: 

- Чи правильно я Вас розумію? 

- Чи не могли б Ви розповісти більше про цей епізод? 

- Чому для Вас це важливо? 

- Чи не могли б Ви навезти аналогію? 

Гіпотетичні запитання: 

- Що відбудеться через 1,5,10 років, якщо нам вдасться домовитись? 

- Що відбудеться через 1,5,10 років, якщо нам не вдасться домовитись? 

Запитання – завершення : 

- Чи є ще щось, що необхідно обговорити? 

- Як, на Вашу думку, можна вийти з цієї ситуації? 

Аналіз відповідей на зазначені питання дозволить розширити 

інформативну базу обсягу потреб сторін, що дозволить на шляху переговорів 

дійти рішення, яке зможе задовольнити сторони.  

Після застосування базових технік перемовин наступною є стадія торгів – 

вироблення умов майбутньої домовленості. На цьому етапі корисним  буде 

техніка роботи з альтернативами. Зокрема, BATNA – обговорення ситуації у 

випадку відсутності домовленості між сторонами через призму позитивних 

наслідків і на противагу WATNA – негативні наслідки відсутності домовленості 

між сторонами [144]. Інакше кажучи, сторонам потрібно відповісти на такі 

питання: яких наслідків слід чекати, якщо ми не домовимось? Відповіді на 

вказані питання в контексті наслідків для сторін сприятимуть ефективнішому 

усвідомленню цінності переговорів та укладання  домовленості.  

Звичайно, на заключній стадії можливі лише два варіанта – сторони або 

досягли миру або(через неможливість почути один одного) ні. У випадку, коли 

переговори не дали результату, необхідно фізично абстрагуватися і, можливо з 

часом, повторити контакт. Якщо ж після можливих спроб усіх учасників 

переговорів емоційне напруження між сторонами занадто потужне, то потрібно 

зрозуміти, що в такому випадку примирення неможливе й існує лише шлях 

загального судового розгляду. 
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Якщо ж сторонам вдалося знайти консенсус хоча б щодо одного питання, 

то можна сказати, що переговори були проведені успішно. Коли всі проблеми 

обговорені, а запитання поставлені, варто обговорити стратегію дій щодо 

процесуального закріплення примирення. Так, слід обрати один із вказаних 

варіантів, який найкраще підходитиме до конкретних обставин згідно з чинними 

Кримінальним та Кримінальним процесуальним кодексами України. Варто 

також письмово закріпити ті умови, в яких сторони знайшли консенсус. Якщо ж 

мало місце відшкодування шкоди, адвокату обов’язково слід закріпити в 

письмовому вигляді цей правочин, щоб уникнути можливих зловживань з боку 

сторін. Більш детально запропонований механізм закріплення описаний  у 2.1 

 

2.4. Порівняльно-правовий аспект регулювання підстав і процедури 

примирення за участю адвоката за законодавством окремих країн Європи 

Можливість мирного врегулювання спору ще з давніх часів 

зарекомендувала себе як вигідна стратегія, яка не лише приводила до 

залагодження наслідків злочину, але й дозволяла сторонам продовжувати 

відносини комерційного, сімейного або дружнього характеру.  

Подібний механізм, який має багато переваг та становить собою вагому 

альтернативу репресивному методу, знайшов свій розвиток у правових системах 

різних частин світу. Кожна демократична країна відзначається наявністю 

механізму примирення між підозрюваним або обвинуваченим та потерпілим. 

Науковий аналіз норм кримінального процесуального законодавства різних 

країн дозволяє дійти висновку, що механізм компромісу характеризується 

багатогранністю та варіативністю залежно від історії держави, правової системи 

та ментальності народу [147, с. 34]. 

У сучасних умовах розвитку кримінального процесуального законодавства 

України важливе значення має світовий досвід розвитку системи гарантій та 

можливостей для суб’єктів кримінального провадження в розрізі вдосконалення 

інституту примирення. Саме тому дослідження відмінностей його нормативного 

регулювання дозволить спрогнозувати ті чи інші результати, які вже знайшли 
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своє відображення в кримінальній процесуальній практиці за межами 

Батьківщини [147, с. 34]. 

Зазначене положення зумовило широкий спектр наукових досліджень 

зарубіжного досвіду досягнення компромісу в межах кримінального 

провадження. Так, характеризуючи механізм примирення у системах права 

різних країн, Л.Г.Даллакян зазначає, що дана процедура передбачена в США, 

Великій Британії, Австралії, Бельгії, Німеччині, Італії, Франції, Швейцарії тощо. 

Вчена стверджує, що подібне визнання процедури примирення є результатом 

усвідомлення, що сьогодні застосування винятково засобів формальної юстиції 

є недостатнім. Автор зазначає, що одним із важливих позитивних моментів є 

також зменшення бюрократичного тягаря на судову систему [148, с. 59-60]. 

Серед найбільш дієвих методів нейтралізації конфлікту учений Н. В. 

Нелевада визначає переконання. На підтвердження своєї думки він наводить 

статистичні дані кримінальних проваджень у США, які свідчать про  

ефективність цього методу, а саме що переважна кількість кримінальних 

проваджень у підсумку завершується компромісом. Він також акцентує увагу на 

тому,що примирення – це логічний результат стадії нейтралізації конфлікту, яка 

передує власне компромісу [149, с.61]. 

З цією думкою перегукуються умовиводи Н. Г. Каткової. Вчена наводить 

цікаві приклади процедури примирення в КНР. Навіть з огляду на специфічність 

цієї процедури у Китаї все ж превалює головне – уникнення насильницьких 

методів, пріоритет надається переконанню суб’єкта. Процитуємо вчену: 

«Китайське традиційне розуміння залагодження конфлікту передбачає елемент 

публічності – вибачення, спільне чаювання, обдаровування подарунками, 

святкування досягнутого примирення». Процедура примирення досить 

поширена у країні. І це не дивно з огляду на місцеву ментальність: народ розуміє, 

що конфлікт має руйнівний, а не творчий характер [150, с.127]. 

Викликає зацікавленість і досвід інших країн світу, зокрема США, Польщі, 

Франції. Вивченню цього питання присвячені наукові праці В. В. Литвяк. 
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Наприклад, що стосується Сполучених Штатів Америки, то вчений зазначає – 

судова система країни прагне до досягнення компромісу між підозрюваним та 

потерпілим у досудовому та позасудовому порядку. Це ж має на меті і 

кримінальне процесуальне законодавство Польщі. Існує, як вказує В. В. Литвяк, 

специфіка цієї процедури. Зокрема строк її проведення становить один місяць, 

протягом якого досудове розслідування зупиняється. Процедуру примирення 

першими започаткували США наприкінці 1970-х років, а у 1980-х естафету 

підхопила Європа, де однією з перших країн, яка започаткувала програми 

примирення, була Велика Британія [151,с.25-30]. 

На сьогоднішній день на території Англії та Уельсу діють наступні види 

примирення: 

- у певних випадках застосування принципів відновного правосуддя в 

процесі примирення потерпілий та правопорушник спілкуються, 

залучаючись підтримкою посередника. Окремо варто відмітити, що іншим 

особам не заборонена присутність у процесі врегулювання конфлікту. До 

них, зокрема, відносяться прихильники жертв або винних осіб або члени 

громадськості; 

- процес примирення може відбуватися шляхом персональної зустрічі або із 

залученням інших людей. Урегулювання конфлікту можливо також у 

непрямому форматі шляхом залучення посередника, який діє як «shuttle 

mediation». У результаті укладення домовленості вдається узгодити, який 

шлях відшкодування шкоди  найвигідніший; 

- досягнення компромісу можливе також шляхом проведення спільної 

конференції, яка полягає в залученні до обговорення значної кількості 

учасників. Зокрема, у певних випадках можливе залучення членів місцевої 

громади, кількох потерпілих та підозрюваних або обвинувачених. У 

деяких випадках у процесі застосування цього виду примирення громада 

досить часто виступає жертвою. Ключовими ознаками відновного 
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правосуддя у такому випадку виступають акценти на заподіянні шкоди та 

вирішення питання її відшкодування. 

Процес примирення може мати місце на будь-якій стадії кримінального 

провадження і навіть після ухвалення вироку. Домовленість у результаті 

врегулювання конфлікту може стати частиною будь-якого вироку. Проте 

найчастіше відновне правосуддя використовують до надходження провадження 

до суду[152]. 

Водночас Велика Британія відзначається наявністю переліку програм 

відновного правосуддя. Так, спеціалізовані служби у посередництві між 

сторонами зосереджували свою діяльність на цивільних провадженнях, і пізніше 

результат цих процедур зумовив розвиток механізму досягнення компромісу за 

межами приватних галузей права. А. Василенко та С. Наурзалієва стверджують, 

що на початку 1980-х рр. вже спостерігається зародження медіації між жертвою 

та злочинцем. При цьому основний тягар проведення примирних процедур на 

себе взяли релігійні та громадські організації. Загалом медіативні процедури 

розвивалися за допомогою об’єктивної оцінки позитивних якостей застосування 

принципів відновного правосуддя порівняно з класичною репресивною 

системою покарань. Серед її негативних наслідків були значні витрати з 

державного бюджету та посередній відсоток ефективності. 

Законодавство Великої Британії активно сприяло створенню умов для 

досягнення миру між правопорушником та потерпілим, зокрема в сфері 

ювенальної юстиції. Як приклад, можна назвати прийняття The Youth Justiceand 

Criminal Evidence Act (the«YCJEA») у 1999 році. Частина І зазначеного 

нормативного акту стосувалася реформи ювенальної юстиції та передбачала 

встановлення впливу на поведінку молоді з метою зменшення кількості 

правопорушень. Так, програма дій базувалася на ключових  принципах 

відновного правосуддя: відшкодування шкоди потерпілому, реінтеграція 

злочинця та відповідальність за вчинене правопорушення. При цьому 

обов’язковою умовою було визнання вини. Передбачалося, що у випадку 
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вчинення неповнолітньою особою правопорушення зі злочинцем вела роботу 

команда, яка пізніше складала звіт для суду, на який орієнтувалися при ухваленні 

вироку. Механізм схожий з процедурою укладення угоди про примирення між 

потерпілим та обвинуваченим, тому що містить схожі ключові елементи: 

визнання вини, узгодження покарання, відшкодування потерпілому шкоди та 

збитків тощо [153, c. 119-121]. 

Незалежна організація The Restorative Justice Council (RJC), яка 

спеціалізується на практиці застосування відновного правосуддя та пропагує 

широке використання реституційної практики, проаналізувала статистику 

використання відновного правосуддя на території Великої Британії. У даних 

зазначається, що держава активно фінансує програми дослідження в галузі 

відновного правосуддя. Наприклад, у 2001 році уряд профінансував 7-річну 

програму дослідження вартістю у 7 млн фунтів стерлінгів. При аналізі 

результатів дослідження Міністерство юстиції Великої Британії зауважило, що: 

 - у більшості випадків потерпілі погоджувалися на зустріч зі злочинцем у 

випадку сприяння третьої особи (можна припустити, що це особа, яка володіє 

спеціальними знаннями в сфері права та стандартів медіації);  

- приблизно 85% потерпілих, які брали участь у примиреній процедурі, були 

задоволені результатом; 

 - застосування принципів відновного правосуддя в процесі зумовило скорочення 

кількості рецидивів, що призвело до збереження 8 фунтів стерлінгів до кожного 

фунта стерлінгів, який був витрачений на відновне правосуддя [154]. 

При цьому у 2010 році міністерство провело дослідження«Green Paper 

Evidence Report Breaking the Cycle: Effective Punishment, Rehabilitation and 

Sentencing of Offenders». Так, було виявлено, що відновне правосуддя є 

ефективним у зменшенні повторності злочинів, а саме зменшує кількість 

повторного правопорушення на 14% [155, с. 64]. 
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Ще однією країною, яка відзначається відмінною від української системи 

досягнення примирення в межах кримінального провадження, є Федеративна 

Республіка Німеччина (далі – ФРН ). Відповідно до ст. 380 Кримінально-

процесуального кодексу ФРН, приватне обвинувачення за злочини на кшталт 

порушення недоторканності житла, образи, порушення таємниці листування, 

заподіяння тілесних ушкоджень, погрози і пошкодження майна можливе лише у 

випадку безуспішної спроби примирення сторін. Дана примирна процедура 

повинна бути проведена установою  (DieLandesjustizverwaltung), яка 

спеціалізується на укладенні мирових угод та встановлена земельним 

Управлінням юстиції. Landjustisverwaltung є офісом федеральної держави ФРН, 

яка відповідає за управління судовими органами[156]. 

Потерпілий, який ініціював кримінальне провадження у формі приватного 

обвинувачення, зобов’язаний надати довідку про безуспішне примирення 

одночасно з поданням заяви про вчинення злочину. Слід звернути увагу на те, 

що Земельне управління юстиції ФРН може встановити, що установа, котра 

спеціалізується на укладенні мирових договорів, має можливість ставити свою 

діяльність у залежність від внесення адекватного авансу під процесуальні 

витрати. Окремо варто звернути увагу на інформацію, яка міститься у книзі 2 

розділі 1 ст. 153а. Зокрема, в нормі визначено, що «у випадку розслідування 

кримінального проступку прокуратура може, при наявності згоди суду, до 

підсудності якого відноситься відкриття основного судового провадження, 

тимчасово відмовитися від пред’явлення публічного обвинувачення і тимчасово 

покласти на обвинуваченого обов’язки або надати йому вказівки, якщо вони 

підходять для того, щоб усунути суспільний інтерес до кримінального 

переслідування, і тяжкість вини цьому не суперечить. До обов’язків, зокрема, 

можна віднести: вчинення визначених дій для відшкодування шкоди, що була 

спричинена вчиненим; виплата грошової суми на користь благодійної організації 

або до державного бюджету; вчинення інших суспільно-корисних дій; виплата 

аліментів  у визначеному розмірі; докладання серйозних зусиль для компенсації 

шкоди спричиненому потерпілому (компенсація виконавець – потерпілий), 
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унаслідок чого він загладжує вчинене ним діяння повністю або в більшій частині 

або прагне до досягнення цієї цілі тощо. Для виконання обов’язків і вказівок 

обвинуваченим прокуратура встановлює строк, який не повинен перевищувати 

шести місяців, а щодо сплати аліментів – одного  року. Прокуратура має 

можливість відмінити обов’язки і вказівки обвинуваченого, і один раз 

пролонгувати строк на три місяці. Також при наявності згоди обвинуваченого 

прокуратура може назначати і змінювати обов’язки та вказівки. Якщо 

обвинувачений виконує обов’язки та вказівки, то діяння не може більше 

переслідуватися як кримінальний проступок. Якщо ж обвинувачений не виконує 

обов’язки і вказівки, то виплати, які вже були здійснені, не повертаються. Варто 

також відмітити, що час, який спливає на виконання обов’язків та вказівок, 

жодним чином не впливає на строк давності» [157, с. 227]. Хоча ці положення не 

містять терміну «примирення», однак механізм відшкодування шкоди – 

визнання вини – зменшення або анулювання покарання свідчить про наявність 

основних елементів досягнення компромісу в межах кримінального 

провадження. 

Слід  звернути увагу на ст.46 Кримінального уложення ФРН 

«Домовленість злочинець-жертва, відшкодування шкоди», у якій йдеться про те, 

що коли виконавець компенсував завдану шкоду потерпілому (домовленість 

злочинець-жертва),чим загладив свою провину повністю або більшою частиною, 

або ж у ситуації, в якій відшкодування шкоди вимагало від нього суттєвих 

індивідуальних зусиль, то суд може пом’якшити покарання, а саме відповідно до 

законодавства утриматися від його призначення, якщо виконавець підлягає 

покаранню у вигляді позбавлення волі на строк не менше одного року або 

грошовому штрафу розміром до трьохсот шістдесяти денних ставок. 

Детальний механізм реалізації вказаного положення визначений 

Кримінально-процесуальним кодексом ФРН. Так, у ст. 155а йдеться, що 

прокуратура та суд повинні на кожній стадії провадження аналізувати 

можливість досягнення примирення між обвинуваченим та потерпілим. 
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Незважаючи на очевидну спрямованість на бажаність застосування примирених 

процедур, проти вираженої волі потерпілого примирення неможливе. Ст. 155б 

передбачає, що прокуратура та суд можуть з метою досягнення домовленості 

обвинувачений – потерпілий або відшкодування шкоди, в силу виконання 

службових обов’язків за допомогою уповноваженого органу передавати 

необхідну інформацію особистого характеру. Якщо установа є непублічною, то 

існує окрема вказівка, що передану інформацію можна використовувати 

винятково з метою досягнення домовленості злочинець-жертва [158, с. 234]. 

Ураховуючи описаний механізм, вважаємо за необхідне наголосити, що 

подібний метод стимулювання громадян до укладення угоди про примирення є 

надзвичайно ефективним. Цей метод не лише сприяє гуманізації, але й значно 

підвищує рівень процесуальної економії. Подібний механізм на території 

України сприяв би поширенню інституту примирення та частково розвантажив  

судову систему. 

Крім західних держав доцільно звернути увагу на процес примирення між 

потерпілим та обвинуваченим або підозрюваним у межах кримінального та 

кримінального процесуального законодавства країн, з якими нас поєднує спільна  

історія і, як наслідок, спільні витоки права. Найближчими для законодавства 

України є країни пострадянського періоду, оскільки в основу багатьох кодексів, 

що регулюють кримінальне та кримінальне процесуальне законодавство держав, 

були покладені положення законодавства Радянського Союзу [147, с. 38]. 

Зокрема, нормою ст. 76 Кримінального кодексу Російської Федерації  (далі 

– РФ) передбачено, що особа, яка вперше вчинила злочин невеликої або 

середньої тяжкості, може бути звільнена від кримінальної відповідальності, 

якщо примирилася з потерпілим та відшкодувала шкоду, спричинену 

потерпілому[159]. Це положення майже ідентичне нормі КК України, яка 

регулює питання звільнення винного від відповідальності через примирення 

винного з потерпілим. Хоча кримінальне процесуальне законодавство РФ і 

відзначається певним рівнем подібності механізму оформлення процедури 
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досягнення компромісу в межах кримінального провадження, проте 

характеризується відмінним шляхом розвитку можливостей досягнення 

примирення. Так, за ст. 25 Кримінально-процесуального кодексу РФ суд або 

слідчий за згодою керівника слідчого органу (або дізнавач за згоди прокурора) 

можуть на підставі заяви потерпілого або його законного представника 

припинити кримінальне провадження відносно особи, яка підозрюється або 

обвинувачується у вчиненні злочину невеликої або  середньої тяжкості, у 

випадках, що передбачені ст.78 Кримінального кодексу РФ. Це може бути тоді, 

коли особа примирилася з потерпілим і загладила заподіяну йому шкоду. Від 

українського кримінального процесуального законодавства це відрізняється тим, 

що у нормах права РФ відображена наявність інституту мирового судді в межах 

кримінального провадження. Зокрема, щодо цього діє спеціальний порядок 

судового розгляду, в якому важливу роль грає інститут мирового суддівства. Так, 

у РФ мировий суддя зобов’язаний роз'яснити сторонам можливість примирення. 

У разі надходження від сторін заяви про примирення провадження щодо 

кримінальної справи припиняється шляхом ухвалення постанови мирового судді 

(крім визначених проваджень). Водночас обов`язковою умовою є попередження 

заявника про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий донос. 

Якщо примирення між сторонами не було досягнуто, то мировий суддя після 

виконання вимог, передбачених законодавством, призначає розгляд  

кримінального провадження в загальному порядку [160]. 

Ще однією країною, яка межує з Україною та має подібну систему 

кримінального процесуального законодавства  в контексті інституту звільнення 

від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з 

потерпілим, є Республіка Білорусь (далі – РБ). Відповідно до ст. 89 

Кримінального кодексу РБ особа, що вчинила злочин, який не становить собою 

великої суспільної небезпеки, або вперше вчинила менш тяжкий злочин, може 

бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо примирилася з 

потерпілим та загладила заподіяну злочином шкоду [161]. Подібно до 



160 
 

Кримінального процесуального кодексу України, що стосується переліку 

злочинів приватного обвинувачення, ч. 2 ст. 26 Кримінально-процесуального 

кодексу РБ визначений перелік проваджень, які є справами приватного 

обвинувачення та підлягають  закриттю у випадку примирення потерпілого та 

обвинуваченого. До таких проваджень відносяться наступні види злочинів: 

умисне спричинення легких тілесних ушкоджень; розголошення таємниці 

усиновлення; умисне розголошення медичним, фармацевтичним або іншим 

працівником без професійної або службової необхідності відомостей щодо 

наявності захворювання, діагнозу або результату медичного огляду 

(розголошення лікарської таємниці); незаконний збір або розповсюдження 

відомостей щодо приватного життя, яка містить сімейну таємницю іншої особи 

без її згоди, що спричинило шкоду правам, свободам та законним інтересам 

потерпілого; розповсюдження завідомо неправдивих, що ганьблять іншу особу 

вигадок (наклеп), учинене впродовж року після накладення заходів 

адміністративного стягнення за наклеп або образу; умисне приниження честі та 

гідності особистості, виражене в непристойній формі (образа), вчинене 

впродовж року після накладення заходів адміністративного стягнення за образу 

чи наклеп, або образа, яка була висловлена в публічному виступі, або в 

друкованому творі, що був публічно опублікованим, або в засобах масової 

інформації; незаконне проникнення в житло всупереч волі проживаючих у ньому 

осіб або інше порушення непорушності законних володінь житла; умисне 

незаконне порушення таємниці листування, телефонних або інших переговорів, 

поштових, телеграфних або інших повідомлень громадян; заподіяння шкоди у 

значному розмірі шляхом отримання матеріальної вигоди в результаті обману, 

зловживання довірою або шляхом модифікації комп'ютерної інформації за 

відсутності ознак розкрадання; незаконне безоплатне відчуження в значному 

розмірі чужого майна, яке було довірене винному, за умови відсутності 

корисливої мети; порушення правил безпеки руху та експлуатації маломірних 

суден особою, яка керує судном, що призвело до заподіяння менше тяжкого 

тілесного ушкодження вчинене з необережності; порушення правил дорожнього 
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руху або експлуатації транспортних засобів особою, яка керує транспортним 

засобом, що призвело до заподіяння менш тяжкого тілесного пошкодження та 

вчинене з необережності тощо. Примирення в межах зазначених проваджень 

допускається винятково до видалення суду до нарадчої кімнати для 

постановлення вироку. 

Водночас Кодексом визначено, що прокурор має повноваження порушити 

кримінальне провадження щодо злочинів, які були зазначені вище, навіть при 

відсутності заяви від особи, яка постраждала внаслідок вчинення злочинів, якщо 

вони стосуються суттєвих інтересів держави та суспільства або вчинені по 

відношенню до особи, яка знаходиться в службовій або іншій залежності від 

обвинуваченого або з інших причин не здатна самостійно захищати свої права та 

законні інтереси. Провадження, яке було відкрите прокурором, не закривається 

навіть при наявності факту примирення між потерпілим та обвинуваченим. 

Також існує перелік випадків, коли прокурор має право втрутитися у 

процес, якщо злочинне діяння зачіпає суттєві інтереси держави та суспільства 

або вчинене щодо особи, яка знаходиться в службовій або іншій залежності від 

обвинуваченого або через інші обставини не в змозі захистити свої права і 

законні інтереси. В такому випадку прокурор має право в будь-який момент 

взяти участь у судовому розгляді і підтримувати обвинувачення в суді, якщо 

цього вимагає захист прав громадян, державних або суспільних інтересів [162]. 

На відміну від України, інститут примирення в РБ є більш імперативним, 

ураховуючи можливість прокурора у будь-який момент вплинути на хід 

провадження.  

У Литві відповідно до ст. 38 КК суд може звільнити особу від кримінальної 

відповідальності, якщо вона вчинила злочин з необережності або є 

неповнолітньою. Крім цього, він може це зробити, якщо вона зізналася у 

вчиненні злочину, з власної волі компенсувала завдану шкоду фізичній чи 

юридичній особі, а також примирилася з потерпілим (або юридичною особою). 

При цьому повинні бути підстави, щоб уважати, що особа більше не  вчинятиме 
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нові злочини. Також вказано, що не може бути звільнена від кримінальної 

відповідальності особа, яка вчинила рецидив та раніше була звільнена від цієї 

відповідальності, примирилася з потерпілим, або якщо з дня узгодження нового 

акту пройшло менше чотирьох років. При цьому якщо особа впродовж одного 

року скоїла кримінальне правопорушення або злочин з необережності або без 

поважних причин не може виконати затверджені судом умови компенсації, то 

останній може скасувати рішення про звільнення від кримінальної 

відповідальності. Водночас він може ухвалити рішення, відповідно до якого 

особа має нести відповідальність за раніше вчинені злочини у повному обсязі 

[163]. 

Цікавим є кримінальне процесуальне законодавство Грузії. Варто звернути 

увагу на той факт, що Грузія обрала відмінний від  більшості пострадянських 

країн шлях розвитку інституту примирення, який більше подібний до 

європейського. Так, 24 вересня 2010 року ст. 69 Кримінального кодексу Грузії 

«Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із примиренням винного 

з потерпілим» була виключена з Кодексу. Стаття передбачала, що особа, яка 

вперше вчинила злочин, за який максимальне покарання, що передбачене 

статтею чи частиною статті Особливої частини КК Грузії, не перевищує трьох 

років позбавлення волі, може бути звільнена від кримінальної відповідальності, 

якщо примирилася з потерпілим. На відміну від багатьох пострадянських країн 

Кримінально-процесуальний кодекс Грузії, серед підстав для припинення або 

(та) непочатку або припинення кримінального переслідування, не виділяє таких 

пунктів, як примирення або можливість потерпілому забрати заяву про вчинення 

правопорушення.  

Однак не можна стверджувати, що інститут примирення повністю 

відсутній на теренах національного законодавства Грузії. Так, згідно із ст.1681  

(що має назву «Усунення») «прокурор може не розпочати або припинити 

розпочате кримінальне переслідування відносно особи (суб’єкта усунення) за 
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фактом вчинення менш тяжкого злочину, якщо особа (суб'єкт усунення) виконає 

одне або кілька з нижче перерахованих умов:  

а) передача державі незаконно здобутого майна або відшкодування 

вартості цього майна; 

в) повне або часткове відшкодування шкоди, яка була спричинена її 

діянням; 

г) сплата на користь державного бюджету грошової суми, мінімальний 

розмір якої становить 500 ларі; 

д) виконання безоплатної суспільно корисної праці в розмірі від 40 до 400 

годин; 

е) у разі скоєння сімейного злочину – проходження обов'язкового курсу 

навчання, орієнтованого на зміну насильницького ставлення та поведінки». 

Хоча не можна сказати, що зазначені вище положення можна вважати 

примиренням у його класичному вигляді. Однак слід відмітити, що у статті 

яскраво простежуються елементи досягнення компромісу між сторонами, такі як 

усунення заподіяної шкоди та зменшення або усунення покарання. Відповідно 

до кримінального процесуального законодавства Грузії усунення має бути 

запропоновано особі (суб'єкту усунення) в письмовій формі, в якому має 

міститися інформація щодо усунення, часу, місця і засобу його виконання. 

Суб'єкту усунення в письмовій формі пояснюється, що виконання умов усунення 

є добровільним і він користується всіма правами обвинуваченого. За наявності 

потерпілого прокурор в обов’язковому порядку до прийняття рішення щодо 

застосування процедури зобов’язаний проконсультуватися з відповідними 

суб’єктами. Застосування усунення можливе лише у випадку, якщо 

обвинуваченому не зазначено як запобіжний захід взяття під варту. Усунення 

переважно застосовується на стадії досудового розслідування, проте навіть після 

його закінчення сторони мають право з метою застосування механізму усунення 
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звернутися до суду з клопотанням про повернення справи прокурору. В цьому 

випадку суд має право повернути справу прокурору, який запропонує 

обвинуваченому усунення. 

Цей процес суттєво відрізняється від вітчизняного. До того ж назвати його 

примиренням у класичному розумінні не визначається доцільним, проте 

очевидно, що кримінальне процесуальне законодавство Грузії надає перевагу 

компенсаційному методу реагування на правопорушення порівняно з 

репресивним щодо злочинів, які не визнаються тяжкими з погляду 

кримінального законодавства.  Доцільним є той факт, що держава надає 

можливість правопорушнику загладити свою  провину не лише в приватному 

порядку, але й поповнити державний бюджет, виконати суспільно корисні 

роботи та примирися з родиною шляхом  аналізу власної поведінки за 

допомогою професіональних психологів[164]. 

Дослідження механізмів досягнення примирення між потерпілим та 

підозрюваним або обвинуваченим дає основу для наступних висновків. Інститут 

примирення посів важливе місце в різних правових системах світу. І хоча 

традиції досягнення миру різняться, а механізми примирення відзначаються 

варіативністю, спільним залишається усвідомлення переваги мирного 

врегулювання порівняно з репресивним методом. Незважаючи на 

багатоманітність ментальності та неоднакове процесуальне оформлення, ознаки 

примирення схожі: відшкодування шкоди, визнання вини та зменшення або 

відмова від покарання. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що результати досягнення компромісу 

очевидні та позитивні: процесуальна економія, психологічний комфорт для 

жертви, зменшення ймовірності рецидиву злочинів, відшкодування шкоди 

потерпілому, поповнення державного бюджету тощо. Враховуючи   зазначене, 

для українського законодавства є можливість удосконалення власної системи 

досягнення примирення на основі досвіду різних країн світу. 
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Висновок до Розділу 2 

 

У 2 розділі розглядався перелік питань, серед яких можливості адвоката 

виступати  як медіатор; обрання стратегій примирення, що включає обговорення 

наслідків обрання певного виду та  розроблений аналіз стадій ведення 

переговорів.  

На підставі аналізу чинного законодавства встановлено, що нормативне 

закріплення поняття та процедури медіації на території України досі відсутнє. 

Однак доводиться думка, що практична реалізація вказаного інституту має місце 

в сфері захисту прав та інтересів громадян. Ураховуючи відсутність регуляції 

органами державної влади та встановленої відповідальності за порушення етики 

в межах здійснення медіації  обґрунтовується неможливість здійснення 

адвокатом медіативної діяльності в межах одного провадження. Так, у такому 

випадку цілком можливо можуть бути порушені принципи незалежності та 

конфіденційності.  

Особлива увага в розділі приділена роботі з клієнтом. Зокрема 

підтверджується необхідність  попереднього обрання стратегії з обговоренням 

можливих наслідків  у  таких категоріях, як відшкодування шкоди, процесуальне 

оформлення примирення та можливість апеляційного оскарження. Інакше 

кажучи, обґрунтовується обов’язковість визначення кінцевої мети до вступу в 

переговори з іншою стороною як гарантія успішного досягнення результату, що 

задовольнить клієнта.  

Висвітлені основні стадії ведення переговорів та особливості роботи з 

клієнтом та сторонами. Також у розділі досліджені основні найвідоміші техніки 

ведення переговорів, які сприяють їх ефективності. До вказаних варто віднести 

ехо-повтор, методи ненасильницького спілкування, активного слухання тощо.  

На сьогоднішній день все більш популярними стають методики, які 

спонукають до примирення з метою зменшення рівня конфронтації. Перед 

адвокатом як безпосереднім учасником переговорів між сторонами стоїть 

завдання задоволення інтересів клієнта, що досить часто безпосередньо залежить 
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від задоволення інтересів і другої сторони. Саме тому необхідне знання як 

класичних  технік комунікації, так і  дослідження нових методик спілкування, що 

стимулюватиме підвищення рівня ефективності ведення переговорів і, як 

наслідок, успішного вирішення конфліктів.  

Зважаючи на викладений аналіз відомих технік ведення переговорів, варто 

відзначити, що подібна практика зумовить зниження високого рівня емоційного 

напруження, що безсумнівно має місце в межах кримінального провадження. 

Також позитивним моментом стане задоволення істинних інтересів сторін, що 

приведе до зменшення апеляційного оскарження і, як наслідок,  процесуальної 

економії та, найголовніше, зменшить рівень агресії, збільшивши рівень 

соціальної довіри. 

У розділі були досліджені окремі історичні періоди становлення та 

розвитку інституту примирення в Україні, а також міжнародний досвід 

впровадження основних принципів відновного правосуддя. 

Визначено, що становлення інституту примирення мало місце ще в 

доісторичні часи у формі ненасильницьких способів вирішення конфліктів. 

Вказані методи були в основному виражені у формі ритуалів між общинами та 

закріплені винятково положеннями звичаєвого права. До процесу примирення 

були залучені не лише правопорушник та жертва, а й родини сторін, які також 

мали вплив на врегулювання конфлікту. Інститут примирення знайшов свій 

розвиток і за часів Київської Русі. Так, основні положення були закріплені в 

Руській Правді, де процедура примирення мала досить поширений характер, 

адже однією з характерних ознак тогочасного  права була пріоритетність 

відшкодування шкоди  та поповнення державної казни, а не ув’язнення особи або 

смертна кара.  

У період середньовіччя на території України інститут примирення набув 

більшої нормативної визначеності в таких категоріях, як стадійність процесу  та 

участь держави в процесі врегулювання конфлікту. Тогочасні джерела права  не 

лише давали змогу злочинцю та потерпілому примиритись, але й спонукали 
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сторони досягти консенсусу шляхом зменшення судового збору у випадку 

нівелювання конфлікту.  

З плином часу, незважаючи на відсутність єдиного нормативного підходу 

через належність територій України до різних держав, ураховуючи політичну 

нестабільність  до ХХ століття інститут примирення набував нових ознак та 

положень. Так, можна відзначити, що з’явилась визначена категорія проваджень, 

за яких примирення неможливе, визначена участь органів державної влади в 

процесі досягнення консенсусу, критерії посередництва тощо.  

На початку ХХ століття  вектор правового напряму був кардинально 

змінений у зв’язку з політичною ситуацією в країні. Вказане вплинуло і на 

інститут примирення, враховуючи нововведення, які стосувалися обмеження  

приватного обвинувачення. Лише з прийняттям Кримінального та Кримінально-

процесуального кодексів України в 1960-х роках з’явились визначені положення, 

які давали можливість примирення в межах кримінального провадження.  

Досліджуючи історичне становлення інституту примирення в межах 

кримінального провадження на території України, варто відзначити, що 

український народ у силу свого менталітету завжди  вирізнявся бажанням 

мирного врегулювання конфлікту. Так, у різні історичні періоди відшкодування 

шкоди мало першочерговий характер порівняно з репресивним методом 

покарання. Майже будь-яке джерело права містило положення, яке передбачало 

можливість досягнення консенсусу між правопорушником та потерпілим 

(родиною або общиною). Звичайно, інститут примирення не перебував у статиці 

– так, набували логічної зміни норми, які регулювали процес переговорів та 

відшкодування шкоди,  обов’язковість участі органів державної влади, види 

злочинів, які передбачали можливість примирення, тощо. Однак базові ознаки 

примирення в межах кримінального провадження були незмінними: 

відшкодування завданої шкоди та факт досягнення миру між сторонами. 

Позитивні наслідки застосування інституту примирення  в межах 

кримінального провадження відмітили не лише на території України. Так, аналіз 
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міжнародних правових джерел свідчить, що можливість застосування основних 

принципів відновного правосуддя передбачена більшістю країн світу.  

До основоположників активного використання примирних процедур у 

кримінальному провадженні  відносяться Сполучені Штати Америки та Велика 

Британія. Зокрема, аналіз нормативного закріплення та судової статистики 

свідчить, що примирення  сприяє процесуальній економіці, ефективному 

вирішенню кримінально-правового конфлікту та зменшенню проявів рецидивної 

злочинності.  

На прикладі таких країн, як Федеративна Республіка Німеччина, Литва, 

Грузія, Російська Федерація, Республіка Білорусь досліджено процесуальний 

порядок застосування процедури примирення в межах кримінального 

провадження. Аналіз нормативної складової вказаних держав дозволяє дійти 

висновку щодо відмінних та спільних характеристик застосування примирення. 

До відмінних характеристик відносяться вимоги до порядку відшкодування 

шкоди, участі спеціальних суб’єктів,  вплив органів державної влади, види 

складів злочинів, які уможливлюють досягнення консенсусу тощо. До 

однозначних та незмінних критеріїв застосування інституту примирення 

відносяться факт досягнення миру між потерпілим та правопорушником та 

відшкодування завданої шкоди.  

 Конфлікт є незмінним супутником людства впродовж всієї світової історії 

на будь-якій території. Тому вміння вирішення того чи іншого виду спору не 

втрачає та ніколи не втратить своєї актуальності. Інститут примирення є одним 

із найефективніших способів вирішення конфлікту, про що свідчить його 

активне застосування, починаючи з доісторичних часів  і до сьогоднішнього дня. 

Незважаючи на нормативні трансформації як в національному, так і 

міжнародному праві суть інституту залишається незмінною – досягнення 

консенсусу між конфліктуючими сторонами. Вказане може супроводжуватись 

відшкодуванням шкоди, виплатою аліментів, поверненням до початкового стану, 

громадськими роботами, сплатою судових зборів тощо. Суть примирення завжди 
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однакова – ефективне вирішення кримінально-правового конфлікту, при якому 

у сторін відсутні претензії один до одного.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації на підставі положень загальної теорії права, чинного 

кримінального та кримінального процесуального законодавства, міжнародних 

правових актів та судової практики вирішено нове наукове завдання, пов’язане з 

комплексним вивченням проблем участі захисника в процесі примирення 

підозрюваного з потерпілим.  

Одержані наукові результати дали змогу сформулювати низку висновків і 

пропозицій, що мають теоретичне і практичне значення.  Основні з них  такі: 

1. Незважаючи на те, що чинне кримінальне та кримінальне процесуальне 

законодавство передбачає можливість примирення на досудовому розслідуванні,  

мають місце прогалини, які створюють імовірність   існування неоднозначної 

судової практики та є підґрунтям порушень прав людини. Саме тому важливою 

в процесі досягнення компромісу є участь захисника як особи, яка зможе 

координувати процес досягнення узгодженості та його фіксації. Адвокат як 

правник з багаторічним досвідом, належним рівнем кваліфікації та юридичною 

освітою зможе направляти процедуру примирення в межах загальних принципів 

кримінального процесуального права та сприяти нівелюванню конфлікту між 

сторонами. 

2. Статус захисника в процесі участі примирення в межах кримінального 

провадження регулюється нормами кримінального процесуального права та 

нормами, що регулюють здійснення адвокатської діяльності на території 

України. Особливе значення в контексті примирення має адвокатська етика, 

дотримання якої як посередника між сторонами зобов’язаний дотримуватись 

захисник. Доводиться, що захисник є незамінним учасником примирення в 

межах кримінального провадження, який не лише зможе надати нормативну 

оцінку інтересам сторін, але й, ґрунтуючись на власному досвіді та науковій 

обізнаності, допомогти досягти ефективного результату перемовин. 
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3. Участь захисника в процесі примирення підозрюваного з потерпілим на 

досудовому розслідуванні є унікальним поєднанням імперативності та 

диспозитивності в межах кримінального провадження. Враховуючи особливості 

нормативної визначеності,  адвокат зобов’язаний діяти винятково в рамках, 

визначених законодавцем, однак завдання  в межах таких стадій примирення, як 

обрання стратегії, ініціювання, ведення переговорів та фіксація, досить часто 

залишаються на власний розсуд захисника. 

4. Застосування адвокатом технік ведення переговорів,  описаних у 

дисертаційному дослідженні, сприятиме ефективності процедури примирення в 

межах кримінального провадження. Водночас обґрунтовується необхідність 

додаткової обізнаності адвоката у сфері ведення переговорів та психології  з 

метою пришвидшення перемовин та налагодження контакту як з кожною зі 

сторін, так і сторін між собою. Враховуючи викладене, автором проілюстровані 

найвідоміші техніки ведення переговорів, які сприятимуть діяльності адвоката 

як учасника примирення. До таких відносяться техніки Гарвардського методу 

переговорів, «ехо-повтор», ненасильницьке спілкування (М. Розенберг) тощо.  

5. Примирення – це процес досягнення миру між сторонами шляхом 

проведення переговорів та установлення комфортного психологічного контакту 

між ними, що полягає у відмові потерпілого від застосування найжорсткіших 

методів покарання. У випадку примирення бажаним є повернення матеріальної 

складової до початкового стану та\або відшкодування моральної шкоди. 

6. Участь захисника в ролі й адвоката, і медіатора в межах одного 

провадження може спричинити порушення принципів конфіденційності та 

незалежності. Цей фактор пов'язаний  з тією обставиною, що через відсутність 

законодавчої регуляції обов’язків медіатора жодної відповідальності перед 

законом за розголошення інформації  останній не несе. На сьогоднішній день 

через відсутність нормативного закріплення принципів та базису організації 

проведення посередництва відсутні будь-які гарантії конфіденційності 

відомостей, отриманих у порядку проведення процедури медіації. 
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7. На підставі аналізу чинного законодавства та судової практики 

визначено необхідність нормативно закріпленого механізму фіксації факту 

відшкодування шкоди підозрюваним. Ураховуючи реалії сьогодення, 

обґрунтовано необхідність фіксації  та запропоновано оформлення результатів 

вказаної стадії примирення шляхом учинення нотаріальних дії. 

8. Аналіз історичного розвитку інституту примирення в межах 

кримінального провадження в Україні дозволяє стверджувати, що менталітет 

українців завжди відзначався вмінням нівелювати конфлікти та невеликим 

рівнем агресивності. Дослідження джерел права, які використовувались в 

Україні, підтверджує припущення, що закріплена на законодавчому рівні  

можливість досягнення консенсусу  була прямим віддзеркаленням   рівня 

гуманізму та демократичності державної влади в різні історичні періоди.  

9. У випадку відкриття кримінального провадження на підставі вчинення 

злочину, пов’язаного з домашнім насильством, необхідно закріпити на 

законодавчому рівні спеціальний механізм примирення, який сприятиме 

зменшенню вірогідності вчинення злочину повторно. Також доводиться думка, 

що актуальні механізми примирення  на досудовому розслідуванні в контексті 

вказаних обставин не сприятимуть вирішенню кримінально-правового 

конфлікту в повну міру. 

10. Дослідження можливості примирення в межах кримінального 

провадження джерел права  зарубіжних держав наводить на висновок, що 

міжнародна спільнота активно використовує можливості відновного правосуддя 

та  на підставі  багаторічного досвіду  активного використання вказаного 

інституту в підсумку зменшила рівень рецидивної злочинності, підвищила рівень 

соціальної довіри  та знизила межу агресії  в суспільстві. 
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Додаток А 

Аналітична довідка 

У межах дисертаційного дослідження «Участь захисника в процесі 

примирення підозрюваного з потерпілим на досудовому розслідуванні» були 

проаналізовані  150 судових рішень у період з початку 2019 року, які були 

ухвалені в результаті ініціювання процедури примирення в межах кримінального 

провадження. 

Аналіз вказаних рішень дозволяє виокремити найпоширеніші види 

правопорушень, затверджених сторонами покарань та підстав відмови у 

затвердженні угоди про примирення або звільненні від кримінальної 

відповідальності. 

УГОДА ПРО ПРИМИРЕННЯ  

У випадку затвердження угоди про примирення, найпоширенішими видами 

злочинів є наступні : 

Злочини проти власності. Крадіжка  

1. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/725410241  

2. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73452238  

3. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77142305  

4. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78667458  

5. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83336673  

6. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71522507  

7. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71996896  

8. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71522221  

9. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83745075  

10. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71754582  

11. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84906409  

                                                            
1 Проаналізовані судові рішення відображенні у вигляді гіперпосилань на офіційний сайт ЄДРСР 
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12. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72070456  

13. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73074664  

14. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75184373  

15. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78266953  

16. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84687815  

17. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82734191  

18. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86841609  

19. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76589666  

20. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77491636  

21. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83448093  

22. http://reyestr.court.gov.ua/Review/88758260  

23. http://reyestr.court.gov.ua/Review/89075268   

24. http://reyestr.court.gov.ua/Review/90135590   

25. http://reyestr.court.gov.ua/Review/90044518   

26. http://reyestr.court.gov.ua/Review/90067549   

27. http://reyestr.court.gov.ua/Review/90067550   

28. http://reyestr.court.gov.ua/Review/89917572   

29. http://reyestr.court.gov.ua/Review/90155804   

30. http://reyestr.court.gov.ua/Review/89466686   

31. http://reyestr.court.gov.ua/Review/89224056   

32. http://reyestr.court.gov.ua/Review/90040834   

33. http://reyestr.court.gov.ua/Review/88751612   

34. http://reyestr.court.gov.ua/Review/88464414   

35. http://reyestr.court.gov.ua/Review/90096471   

36. http://reyestr.court.gov.ua/Review/89747130   

37. http://reyestr.court.gov.ua/Review/90043985   

38. http://reyestr.court.gov.ua/Review/90059273   

39. http://reyestr.court.gov.ua/Review/88289099  

40. http://reyestr.court.gov.ua/Review/89911405   

41. http://reyestr.court.gov.ua/Review/89992864   
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42. http://reyestr.court.gov.ua/Review/88935378   

43. http://reyestr.court.gov.ua/Review/89533780    

44. http://reyestr.court.gov.ua/Review/88221318   

45. http://reyestr.court.gov.ua/Review/89074358   

46. http://reyestr.court.gov.ua/Review/89926373 

47. http://reyestr.court.gov.ua/Review/90177157  

48. http://reyestr.court.gov.ua/Review/90092158  

49. http://reyestr.court.gov.ua/Review/89513541  

50. http://reyestr.court.gov.ua/Review/89866169  

51. http://reyestr.court.gov.ua/Review/90053712 

52. http://reyestr.court.gov.ua/Review/90697217 

53. http://reyestr.court.gov.ua/Review/89570057 

54. http://reyestr.court.gov.ua/Review/89519125  

55. http://reyestr.court.gov.ua/Review/89537016 

56. http://reyestr.court.gov.ua/Review/90010601  

57. http://reyestr.court.gov.ua/Review/90012661 

58. http://reyestr.court.gov.ua/Review/90103295  

59. http://reyestr.court.gov.ua/Review/89866481  

60. http://reyestr.court.gov.ua/Review/90322606  

61. http://reyestr.court.gov.ua/Review/90062802  

62. http://reyestr.court.gov.ua/Review/89983359  

63. http://reyestr.court.gov.ua/Review/90662032  

Злочини проти власності. Шахрайство. 

64. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74793209  

65. http://reyestr.court.gov.ua/Review/89959246  

66. http://reyestr.court.gov.ua/Review/90503263  

67. http://reyestr.court.gov.ua/Review/89830324 

68. http://reyestr.court.gov.ua/Review/89326654 
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Злочини проти життя та здоров'я особи. Умисне легке тілесне ушкодження. 

69. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71624824 

70. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80565901 ту 

71. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80836872 ту 

72. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/85659513  

73. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86952813  

74. http://reyestr.court.gov.ua/Review/89983468  

75. http://reyestr.court.gov.ua/Review/88593240  

76. http://reyestr.court.gov.ua/Review/89000526  

77. http://reyestr.court.gov.ua/Review/90755603 

78. http://reyestr.court.gov.ua/Review/84836197 

79. http://reyestr.court.gov.ua/Review/89925313 

80. http://reyestr.court.gov.ua/Review/89589458  

81. http://reyestr.court.gov.ua/Review/84836197 

82. http://reyestr.court.gov.ua/Review/89570057 

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і 

громадянина. Порушення недоторканності житла. 

83. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78030294  

84. http://reyestr.court.gov.ua/Review/90058595 

Злочини проти власності. Грабіж. 

85. http://reyestr.court.gov.ua/Review/90573856  

Злочини проти життя та здоров'я особи. Побої і мордування. 

86. http://reyestr.court.gov.ua/Review/89098405  

Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації  транспорту 

особами, які керують транспортними засобами. 

87. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/81665259 

88. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/85257966 
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89. http://reyestr.court.gov.ua/Review/85257966 

90. http://reyestr.court.gov.ua/Review/84996011 

91. http://reyestr.court.gov.ua/Review/89803208 

Злочини проти громадського порядку та моральності. Хуліганство. 

92. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/87378447  

93. http://reyestr.court.gov.ua/Review/87378447 

Злочини проти життя та здоров'я особи. Домашнє насильство. 

94. http://reyestr.court.gov.ua/Review/89897802  

95. http://reyestr.court.gov.ua/Review/88003020  

96. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82893626 

 

 

 

Найпоширенішими видами узгодженого покарання були штраф 64% та 

громадські роботи 30% 

Найпоширенішим підставами відмови у затвердженні судом угоди про 

примирення є  (від найбільш поширеного до найменш поширеного): 

-  відмова від примирення обома сторонами; 

- заперечення потерпілого проти примирення (на стадії судового розгляду); 

- невідшкодована шкода; 

Найпоширеніші види злочинів в контексті заданої теми

Крадіжка Шахрайство Тілесні ушкодження Грабіж

Побої  Порушення ПДР Хуліганство Домашнє насилля
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- невизнання вини підозрюваним (обвинуваченим); 

- відсутність доказів вини особи. 

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ЗВ'ЯЗКУ З 

ПРИМИРЕННЯМ ВИННОГО З ПОТЕРПІЛИМ 

Злочини проти життя та здоров'я особи. Умисне легке тілесне ушкодження. 

97.    http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75034617  

98.    http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72191908 

99.    http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84188356  

100. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76013915  

101. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83433208  

102. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72573924  

103. http://reyestr.court.gov.ua/Review/86324104  

104. http://reyestr.court.gov.ua/Review/89845493 

105. http://reyestr.court.gov.ua/Review/86324104  

106. http://reyestr.court.gov.ua/Review/90009052  

107. http://reyestr.court.gov.ua/Review/84188356  

108. http://reyestr.court.gov.ua/Review/80154866  

109. http://reyestr.court.gov.ua/Review/89897133  

110. http://reyestr.court.gov.ua/Review/90238111  

111. http://reyestr.court.gov.ua/Review/86349288  

112. http://reyestr.court.gov.ua/Review/79128541  

113. http://reyestr.court.gov.ua/Review/88362664  

114. http://reyestr.court.gov.ua/Review/84426337  

115. http://reyestr.court.gov.ua/Review/84107232  

116. http://reyestr.court.gov.ua/Review/84107227  

117. http://reyestr.court.gov.ua/Review/85462004  

118. http://reyestr.court.gov.ua/Review/87969203  

119. http://reyestr.court.gov.ua/Review/89693609   

120. http://reyestr.court.gov.ua/Review/84286405  
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121. http://reyestr.court.gov.ua/Review/81508780  

122. http://reyestr.court.gov.ua/Review/84426348  

123. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72191908   

124. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75812437  

125. http://reyestr.court.gov.ua/Review/83433208  

Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту 

особами, які керують транспортними засобами. 

126. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/85334501  

127. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83471484  

128. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82476814   

129. http://reyestr.court.gov.ua/Review/81411892   

130. http://reyestr.court.gov.ua/Review/90332118   

131. http://reyestr.court.gov.ua/Review/85334501  

132. http://reyestr.court.gov.ua/Review/83471484  

133. http://reyestr.court.gov.ua/Review/85664326  

134. http://reyestr.court.gov.ua/Review/81218605  

135. http://reyestr.court.gov.ua/Review/87370754  

136. http://reyestr.court.gov.ua/Review/88854633  

137. http://reyestr.court.gov.ua/Review/82476814  

138. http://reyestr.court.gov.ua/Review/84158312  

139. http://reyestr.court.gov.ua/Review/80282227  

140. http://reyestr.court.gov.ua/Review/82341848  

141. http://reyestr.court.gov.ua/Review/85715795  

142. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/81411892  

143. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78241726  

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів. Вчинення 

привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними 
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шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх 

пошкодження. 

144. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/87024326 

145. http://reyestr.court.gov.ua/Review/87024326 

Злочини проти власності. Шахрайство. 

146. http://reyestr.court.gov.ua/Review/88067423 

147. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74530634 

Злочини проти волі, честі та гідності особи. Експлуатація дітей 

148. http://reyestr.court.gov.ua/Review/79522669   

149. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/79522669 

Домашнє насильство  

150. http://reyestr.court.gov.ua/Review/90531394  

 

 

 

Найпоширенішим підставами відмови задоволення клопотання про звільнення 

від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим 

є  (від найбільш поширеного до найменш поширеного): 

- невідшкодована шкода; 

Злочини поширені в контексті заданої теми 

Тілесні ушкодження Порушення ПДР

Злочини про авторитету влади  Шахрайство

Експлуатація дітей  Домашнє насилля 
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- відсутність доказів вини особи; 

- заперечення потерпілого проти примирення (на стадії судового розгляду). 
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Додаток Б 
Порівняльна таблиця видів примирення в межах КПК України 

 

 

Вид 
примирення 
на 
досудовому 
розслідуванні 
результатом 
якого є 
закриття 
провадження  

Застосування 
при вчиненні 

Суб’єкт, 
який 
приймає 
рішення 
про 
примирення 

Підстави 
відмови у 
затвердженні 
волі сторін 

Процесуальн
е вираження 

Наслідки Відповідальність
за невиконання
взітих 
правопорушником 
обов”язків  

Апеляційне оскаржання  
 

Відмова від 
обвинувачення 
(провадження 
у формі 
приватного 
обвинувачення) 

кримінальних 
право-
порушень, 
передбачених: 
ст. 477 КПК -
приватне 
обвинувачення  
Виняток: 
злочини 
пов’язані з
домашнім 
насиллям 

Потерпілий 
 

Вчинення 
злочину 
пов’язаного з 
домашнім 
насиллям 

Постанова 
прокурора 
про закриття 
кримінального 
провадження 

Закриття 
кримінального 
провадження 

Приватний 
порядок (ЦПК) 
у випадку 
попередньої 
фіксації факту 
відшкодування 
шкоди  

Відсутнє  

Звільнення 
від 
кримінальної 
відповідальн
ості у зв’язку 
з 
примиренням 
винного з 
потерпілим 

кримінальний 
проступок або 
необережний 
нетяжкий 
злочин, крім 
корупційних 
кримінальних 
правопорушеня 
 

Суд Невідшкодована
шкода; 
Відсутність 
доказів вини 
особи; 
Заперечення 
потерпілого 
проти 
примирення  
 

Ухвала суду Обов’язков 
відшкодування 
шкоди 

Повернення до 
загального 
порядку  

Відповідно до ч. 3 статті 
288, ухвала суду про 
закриття кримінального 
провадження та звільнення 
особи від кримінальної 
відповідальності може бути 
оскаржена в апеляційному 
порядку. 

Угода про 
примирення  

кримінальних 
проступків, 
нетяжких 
злочинів та у 
кримінальному
провадженні у 
формі 
приватного 
обвинувачення 

Суд Відмова від 
примирення 
обома 
сторонами; 
Заперечення 
потерпілого 
проти 
примирення 
(на стадії 
судового 
розгляду); 
Невідшкодована
шкода; 
Невизнання 
вини 
підозрюваним 
(обвинувачен
им); 
Відсутність 
доказів вини 
особи; 
 

Вирок на 
підставі 
угоди 

Узгоджене 
сторонами 
покарання  

Суд скасовує 
ухвалу, 
повертає до 
розслідуваня в 
загальному 
порядку.  
Настає 
кримінальна 
відповідальніс
ть, яка 
передбчане 
статею 389-1 
КК України - 
умисне 
невиконання 
засудженим 
угоди про 
примирення 
карається 
арештом на 
строк до шести 
місяців або 
обмеженням 
волі на строк 
до трьох років. 

394 КПК України:  
1) обвинуваченим, його 
захисником, законним 
представником виключно з 
підстав: призначення судом 
покарання, суворішого ніж 
узгоджене сторонами 
угоди; ухвалення вироку 
без його згоди на 
призначення покарання; 
невиконання судом вимог, 
встановлених частинами 
п’ятою - сьомою статті 
474 КПК України, в тому 
числі нероз’яснення йому 
наслідків укладення угоди; 
2) потерпілим, його 
представником, законним 
представником, виключно з 
підстав: призначення судом 
покарання, менш суворого, 
ніж узгоджене сторонами 
угоди; ухвалення вироку 
без його згоди на 
призначення покарання; 
нероз’яснення йому 
наслідків укладення угоди; 
невиконання судом вимог, 
встановлених частинами 
шостою чи сьомою статті 
474 КПК України; 
3) прокурором виключно з 
підстав затвердження судом 
угоди яка не може бути 
укладена 
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Додаток В 

Пропозиції про внесення змін до Кримінального та Кримінального 

процесуального кодексів України 

Чинна редакція  Пропозиції 

Ст. 46 КК України 

Звільнення  від  кримінальної 
відповідальності  у  зв'язку  з  примиренням 
винного з потерпілим 

Особа, яка вперше вчинила кримінальний 
проступок або необережний нетяжкий злочин, 
крім  корупційних  кримінальних 
правопорушень, звільняється від кримінальної 
відповідальності,  якщо  вона  примирилася  з 
потерпілим  та  відшкодувала  завдані  нею 
збитки або усунула заподіяну шкоду. 

 

Ст. 46 КК України 

Звільнення  від  кримінальної 
відповідальності  у  зв'язку  з  примиренням 
потерпілого  з  особою,  притягненою  до 
кримінальної відповідальності. 

1.  Особа,  яка  вперше  вчинила 
кримінальний  проступок,  нетяжкий  злочин, 
крім  корупційних  злочинів,  звільняється  від 
кримінальної  відповідальності,  якщо  вона 
примирилася  з  потерпілим  та  відшкодувала 
завдані  нею  збитки  або  усунула  заподіяну 
шкоду. 

2. У разі вчинення злочину, передбаченого 
статтею 126‐1 КК України,  додатковою  умовою 
для  звільнення  від  кримінальної 
відповідальності  є  обов’язкове  проходження 
програми для кривдників, визначеної Законом 
України  «Про  запобігання  та  протидію 
домашньому  насильству»    від  07.12.2017 
№ 2229‐VIII. 

Ст. 287 КПК України 
Клопотання прокурора про звільнення від 

кримінальної відповідальності 
1. У клопотанні прокурора про звільнення 

від кримінальної відповідальності  вказуються: 
1)  найменування  кримінального 

провадження та його реєстраційний номер; 
2)  анкетні  відомості  підозрюваного 

(прізвище,  ім’я,  по  батькові,  дата  та  місце 
народження,  місце  проживання, 
громадянство); 

3)  прізвище,  ім’я,  по  батькові  та  займана 
посада прокурора; 

4)  виклад  фактичних  обставин 
кримінального  правопорушення  та  його 
правова  кваліфікація  з  зазначенням  статті 
(частини  статті)  закону  України  про 
кримінальну  відповідальність  та 
формулювання  підозри; 

5)  розмір  шкоди,  завданої  кримінальним 
правопорушенням,  та  відомості  про  її 
відшкодування; 

6)  докази,  які  підтверджують  факт 
вчинення  особою  кримінального 
правопорушення; 

Ст. 287 КПК України 
Клопотання прокурора про звільнення від 

кримінальної відповідальності 
1. У клопотанні прокурора про звільнення 

від кримінальної відповідальності  вказуються: 
1)  найменування  кримінального 

провадження та його реєстраційний номер; 
2)  анкетні  відомості  підозрюваного 

(прізвище,  ім’я,  по  батькові,  дата  та  місце 
народження,  місце  проживання, 
громадянство); 

3)  прізвище,  ім’я,  по  батькові  та  займана 
посада прокурора; 

4)  виклад  фактичних  обставин 
кримінального  правопорушення  та  його 
правова  кваліфікація  з  зазначенням  статті 
(частини  статті)  закону  України  про 
кримінальну  відповідальність  та 
формулювання  підозри; 

5)  розмір  шкоди,  завданої  кримінальним 
правопорушенням,  та  відомості  про  її 
відшкодування; 

6)  докази,  які  підтверджують  факт 
вчинення  особою  кримінального 
правопорушення; 
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7)  наявність  обставин,  котрі  свідчать,  що 
особа  підлягає  звільненню  від  кримінальної 
відповідальності,  та  відповідна  правова 
підстава; 

8)  відомості  про  ознайомлення  з 
клопотанням потерпілого  та його думка щодо 
можливості  звільнення  підозрюваного  від 
кримінальної відповідальності; 

9) дата та місце складення клопотання. 
До  клопотання  прокурора  повинна  бути 

додана письмова згода особи на звільнення від 
кримінальної відповідальності. 
 

7)  наявність  обставин,  котрі  свідчать,  що 
особа  підлягає  звільненню  від  кримінальної 
відповідальності,  та  відповідна  правова 
підстава; 

7‐1)  довідка‐висновок  за  результатами 
проходження  програми  для  кривдників, 
визначеної Законом України «Про запобігання 
та  протидію  домашньому  насильству»    від 
07.12.2017 № 2229‐VIII  при  вчиненні  злочину, 
передбаченого статтею  126‐1 КК України; 

8)  відомості  про  ознайомлення  з 
клопотанням потерпілого  та його думка щодо 
можливості  звільнення  підозрюваного  від 
кримінальної відповідальності; 

9) дата та місце складення клопотання. 
До  клопотання  прокурора  повинна  бути 

додана письмова згода особи на звільнення від 
кримінальної відповідальності. 

Ст. 469 КПК України 

Ініціювання та укладення угоди 

1.  Угода  про  примирення  може  бути 
укладена  за  ініціативою  потерпілого, 
підозрюваного  або  обвинуваченого. 
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). 

Угода  про  примирення  у  кримінальних 
провадженнях  щодо  кримінальних 
правопорушень,  пов’язаних  з  домашнім 
насильством,  може  бути  укладена  лише  за 
ініціативою  потерпілого,  його  представника 
або законного представника. 

 

Ст. 469 КПК України 

Ініціювання та укладення угоди 

1.  Угода  про  примирення  може  бути 
укладена  за  ініціативою  потерпілого, 
підозрюваного  або  обвинуваченого. 
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). 

Угода  про  примирення  у  кримінальних 
провадженнях  щодо  кримінальних 
правопорушень,  пов’язаних  з  домашнім 
насильством,  може  бути  укладена  лише  за 
ініціативою  потерпілого,  його  представника 
або законного представника. 

У  разі  вчинення  злочину,  передбаченого 
статтею 126‐1 КК України,  додатковою  умовою 
для  укладення  угоди  про  примирення  є 
обов’язкове  проходження  програми  для 
кривдників, визначеної Законом України «Про 
запобігання  та  протидію  домашньому 
насильству»  від 07.12.2017 № 2229‐VIII.  
 

Стаття 471. Зміст угоди про примирення 

1. В угоді про примирення зазначаються її 
сторони,  формулювання  підозри  чи 
обвинувачення та його правова кваліфікація  із 
зазначенням  статті  (частини  статті)  закону 
України  про  кримінальну  відповідальність, 

Стаття 471. Зміст угоди про примирення 

1. В угоді про примирення зазначаються її 
сторони,  формулювання  підозри  чи 
обвинувачення та його правова кваліфікація  із 
зазначенням  статті  (частини  статті)  закону 
України  про  кримінальну  відповідальність, 
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істотні  для  відповідного  кримінального 
провадження  обставини,  розмір  шкоди, 
завданої  кримінальним  правопорушенням, 
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, узгоджене покарання та згода сторін 
на  його  призначення  або  на  призначення 
покарання та звільнення від його відбування з 
випробуванням,  наслідки  укладення  та 
затвердження  угоди,  передбачені  статтею 
473 КПК України, наслідки невиконання угоди. 

В  угоді  зазначається  дата  її  укладення  та 
вона скріплюється підписами сторін. 

 

істотні  для  відповідного  кримінального 
провадження  обставини,  розмір  шкоди, 
завданої  кримінальним  правопорушенням, 
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, узгоджене покарання та згода сторін 
на  його  призначення  або  на  призначення 
покарання та звільнення від його відбування з 
випробуванням,  наслідки  укладення  та 
затвердження  угоди,  передбачені  статтею 
473 КПК України, наслідки невиконання угоди. 

В  угоді  зазначається  дата  її  укладення  та 
вона скріплюється підписами сторін. 

У  разі  вчинення  злочину,  передбаченого 
статтею  126‐1  КК  України  до  угоди  про 
примирення  додається  довідка‐висновок  за 
результатами  проходження  програми  для 
кривдників, визначеної Законом України «Про 
запобігання  та  протидію  домашньому 
насильству»    від  07.12.2017  №  2229‐VIII  при 
вчиненні злочину, передбаченого статтею  126‐
1 КК України; 
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Додаток Г 

Результати анкетування адвокатів, прокурорів, суддів  та медіаторів щодо 

розробки теоретичних, правових та праксеологічних засад участі 

захисника в процесі  примирення на досудовому розслідуванні  

 

В опитуванні брали участь 205 респондентів  

1.  
 Таблиця В1  

 
Яку посаду Ви займаєте?  % 
Адвокат 90 44 
Прокурор 31 15 
Суддя 55 27 
Медіатор 29 14 

 

 

2. Чи завершення кримінального провадження є фактором нівелювання 
конфлікту? 
 

Таблиця В2  
 

 

Відповідь 

Адвокати   Судді Прокурори Медіатори   

 %  %  %  % 

Так  22 24 24 44 22 71 6 21 

Ні 68 76 31 56 9 29 23 79 
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3. Чи Ви вважаєте, що сучасна система покарань задовольняє потреби 
суспільства в повну міру? 
 

Таблиця В3  
 

 

Відповідь 

Адвокати   Судді Прокурори  Медіатори     

 %  %  %  % 

Так. Актуальна система 
покарань є цілком 
ефективною  

18 20 34 64 23 74 3 10 

Ні. Варто врахувати 
нові методики впливу 
на правопорушника, які 
вже довели свою 
ефективність в різних 
державах світу 

72 80 19 36 8 26 26 90 

 
 

4. Чи ефективне застосування технік досягнення компромісу на досудовому 
розслідуванні? 
 

Таблиця В4  
 

 

Відповідь 

Адвокати   Судді Прокурори Медіатори   

 %  %  %  % 

Так  84 93 49 89 24 77 29 100 

Ні 6 7 6 11 7 23 0 0 
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5. Чи  погоджуєтесь Ви з твердженням, що задоволення інтересів однієї 
сторони залежить від задоволення інтересів іншої сторони в межах 
процедури примирення на досудовому розслідуванні? 
 

Таблиця В5  
 

 

Відповідь 

Адвокати Судді Прокурори Медіатори 

 %  %  %  % 

Так  71 79 32 58 11 36 4 14 

Ні 19 21 23 42 20 64 25 86 

 
 

6. Чи звертались Ви до послуг медіатора? Якщо так, то чи в результаті 
медіації сторони досягнули домовленості? 
 

Таблиця В6  
 

 

Відповідь 

Адвокати Судді Прокурори Медіатори 

 %  %  %  % 

Звертались. Досягнули 
домовленості 

18 20 11 20 3 10 - - 

Звертались. Не досягну-
ли домовленості  

2 2 0 0 0 0 - - 

Не звертались 29 32 27 49 18 58 - - 

Досягнули домовлено-
сті без допомоги 
медіатора 

41 46 17 31 10 32 - - 
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7. Який зі способів вирішення конфліктів Ви вважаєте найефективнішим? 
 

Таблиця В7  
 

 

Відповідь 

Адвокати Судді Прокурори Медіатори 

 %  %  %  % 

Відстоювання власної 
позиції 

 

29 32 40 11 19 61 0 0 

Пошук компромісу 

 

61 68 60 16 12 39 29 100 

 

 

8. Чи погоджуєтесь Ви з твердженням, що популяризація застосування 
процедури примирення на досудовому розслідуванні суттєво сприятиме 
процесуальній економії? 
 

Таблиця В8  
 

 

Відповідь 

Адвокати Судді Прокурори Медіатори 

 %  %  %  % 

Так  78 87 39 71 24 74 29 100 

Ні 12 13 11 29 7 26 0 0 
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9. Чи підтримуєте Ви пропозицію, згідно з якою участь адвоката під час 
укладення угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним чи 
обвинуваченим сприятиме підвищенню якості змісту такої угоди та її 
процесуальному супроводу? 
 

Таблиця В9  
 

 

Відповідь 

Адвокати Судді Прокурори Медіатори 

 %  %  %  % 

Так  90 100 51 93 30 97 29 100 

Ні 0 0 4 7 1 3 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 




















