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Кримінальний кодекс України (далі – КК) передба�
чає, що покарання має на меті не тільки кару, а й вип�
равлення засуджених, а також запобігання вчиненню
нових злочинів як засудженими, так і іншими особами.
На наш погляд, виправлення засуджених та запобіган�
ня вчиненню нових злочинів засудженими та іншими
особами має бути провідним завданням кримінальної
політики нашої держави. Саме медіація має великий
потенціал для вирішення цього завдання. Надалі буде
проаналізовано інститути звільнення від відповідаль�
ності та відбування покарання поруч із можливістю
застосування медіації.

Звільнення від реальної кримінальної відпові�
дальності – це звільнення від покарання, тобто від йо�
го призначення або відбування. Звільнення від кри�
мінальної відповідальності – це реалізація державою
в особі суду свого повноваження, згідно з яким вона
відмовляється від державного осуду особи, яка вчи�
нила злочин, а також від покладання на неї обмежень
особистого, майнового або іншого характеру, встанов�
лених законом за вчинення цього злочину1 .

Передбачені законом види звільнення від кримі�
нальної відповідальності можуть бути поділені на
групи за різними підставами. Так, залежно від того,
правом чи обов’язком суду є звільнення особи від
кримінальної відповідальності, виділяють два види
звільнення: обов’язкове і необов’язкове (факульта�
тивне). Факультативне звільнення передбачене,
наприклад, ст. 47 Кримінального кодексу (передача
на поруки). Це означає, що за наявності підстав, ус�
тановлених зазначеною статтею, суд має право, але
не зобов’язаний звільнити особу від кримінальної
відповідальності. В усіх інших випадках вимога за�
кону про звільнення від кримінальної відповідаль�
ності є імперативною, тобто такою, що зобов’язує
суд звільнити особу від кримінальної відповідаль�
ності (наприклад, при дійовому каятті або прими�
ренні з потерпілим).

Звільнення особи від кримінальної відповідальності
може бути безумовним і умовним. Безумовне звільнен�
ня означає, що особа звільняється від кримінальної від�
повідальності остаточно, безповоротно. Таке звільнен�
ня не ставиться в залежність від подальшої поведінки
особи після ухвалення рішення про її звільнення. З
цього погляду всі види звільнення від кримінальної
відповідальності є безумовними, крім одного, а саме:
звільнення від кримінальної відповідальності з переда�
чею особи на поруки колективу підприємства, установи
чи організації (ст. 47 КК). У цьому разі особа звільня�
ється від кримінальної відповідальності під умови, що
протягом року вона виправдає довіру колективу. У про�
тилежному разі вона може бути притягнута до кримі�
нальної відповідальності за раніше вчинений злочин.

Відповідно до ст. 45 КК України особа, яка вперше
вчинила злочин невеликої тяжкості, звільняється від
кримінальної відповідальності, якщо вона після вчи�
нення злочину щиро покаялася, активно сприяла роз�
криттю злочину і повністю відшкодувала завдані нею
збитки або усунула заподіяну шкоду.

Особа підлягає звільненню від кримінальної відпо�
відальності у зв’язку з дійовим каяттям, якщо: 

1) вона вчинила злочин вперше; 

2) вчинене нею діяння належить до злочинів неве�
ликої тяжкості; 

3) її посткримінальна поведінка є позитивною і пов�
ністю відповідає змісту дійового каяття, яке
включає такі обов’язкові елементи, як: 

а) щире покаяння особи; 

б) активне сприяння розкриттю злочину; 

в) повне відшкодування завданих збитків або
усунення заподіяної шкоди.

I.1. ÇÂ²ËÜÍÅÍÍß Â²Ä ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎ¯ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍÎÑÒ² Ó ÇÂ’ßÇÊÓ Ç Ä²ÉÎÂÈÌ ÊÀßÒÒßÌ
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дексу звільнення від кримінальної відповідальності є те,
що для його застосування вимагається не лише позитивна
посткримінальна поведінка винного, а й добровільне во�
левиявлення потерпілого. Якщо заподіяна злочином шко�
да повністю відшкодована, проте примирення потерпіло�
го з винним не відбулося, останній не може бути звільне�
ний від кримінальної відповідальності за цією статтею.

Примирення – це добровільна відмова потерпілого
від поданої ним заяви про притягнення до кримінальної
відповідальності особи, яка вчинила злочин (у тому ра�
зі, коли справу ще не порушено), або прохання закрити
вже порушену щодо винного кримінальну справу. Факт
примирення потребує відповідного процесуального зак�
ріплення у матеріалах справи. Це може бути договір, що
укладається між сторонами конфлікту.

Мотиви, якими керується потерпілий, погоджую�
чись на примирення (жалість, релігійні переконання,
сподівання на дружбу, бажання поліпшити своє майно�
ве становище тощо), для застосування аналізованої
статті значення не мають. Також, хто виступив ініціато�
ром примирення (винний, потерпілий, їхні знайомі,
представники громадської організації) не так важливо.

Примирення має відбутись саме з потерпілим, а не з ін�
шими особами, які беруть участь у кримінальному процесі.

Неповнолітній потерпілий (віком від 14 до 18 років)
договір про примирення з особою, яка вчинила злочин,
може укласти лише за згодою своїх батьків (усиновите�
лів) або піклувальників. Вказаний договір від імені не�
повнолітнього потерпілого, який не досяг чотирнадця�
ти років, закон дозволяє укладати лише його батькам
(усиновителям) або опікунам, які у кримінальному
процесі визнаються його законними представниками.

Відповідно до ст. 46 КК України особу, яка вперше вчи�
нила злочин невеликої або середньої тяжкості та щиро по�

Якщо злочин вчинено у співучасті, то питання про
звільнення від відповідальності у зв’язку з дійовим ка�
яттям вирішується лише щодо того співучасника, який
виконав усі зазначені у цій статті вимоги.

Відповідно до ст. 46 КК України особа, яка вперше
вчинила злочин невеликої тяжкості, звільняється від
кримінальної відповідальності, якщо вона примирила�
ся з потерпілим та відшкодувала завдані нею збитки
або усунула заподіяну шкоду.

Саме ця стаття є основою реалізації інституту меді�
ації. Підставою цього виду звільнення від кримінальної
відповідальності є сукупність таких умов: 

1) особа вчинила злочин вперше; 

2) діяння належить до злочинів невеликої тяжкості
(при цьому не вимагається, щоб ними були так
звані злочини приватного обвинувачення); 

3) особа, яка вчинила такий злочин, примирилася з
потерпілим; 

4) вона відшкодувала завдані нею збитки або усуну�
ла заподіяну шкоду. При цьому не вимагається,
щоб суб’єкт, який вчинив злочин, щиро покаявся
і активно сприяв розкриттю злочину.

Відшкодування завданої шкоди згідно зі ст. 46 має бу�
ти повне і достатнє. Ці критерії визначаються за взаємною
згодою потерпілого та правопорушника. Конкретні фор�
ми та механізми відшкодування завданих збитків або усу�
нення заподіяної шкоди сторони кримінальної ситуації
визначають самостійно. У разі наявності декількох потер�
пілих винний може бути звільнений від кримінальної від�
повідальності (ст. 46) за умови досягнення ним прими�
рення з кожним потерпілим і відшкодуванням кожному із
них завданих збитків або усунення заподіяної шкоди.

Особливістю передбаченого ст. 46 Кримінального ко�

I.2. ÇÂ²ËÜÍÅÍÍß Â²Ä ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎ¯ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍÎÑÒ² Ó ÇÂ’ßÇÊÓ 

Ç ÏÐÈÌÈÐÅÍÍßÌ ÂÈÍÍÎÃÎ Ç ÏÎÒÅÐÏ²ËÈÌ

I.3. ÇÂ²ËÜÍÅÍÍß Â²Ä ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎ² 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍÎÑÒ² Ó ÇÂ’ßÇÊÓ Ç ÏÅÐÅÄÀ×ÅÞ 
ÎÑÎÁÈ ÍÀ ÏÎÐÓÊÈ
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каялася, може бути звільнено від кримінальної відпові�
дальності з передачею її на поруки колективу підприємс�
тва, установи чи організації за їхнім клопотанням за умови,
що вона протягом року з дня передачі її на поруки виправ�
дає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів вихов�
ного характеру та не порушуватиме громадського порядку.

Звільнення від кримінальної відповідальності у
зв’язку з передачею особи на поруки може мати місце за
сукупності таких умов: 

1) особа вчинила злочин вперше; 

2) діяння належить до злочинів невеликої або серед�
ньої тяжкості; 

3) особа, яка вчинила злочин, щиро покаялася; 

4) колектив підприємства, установи чи організації
звернувся з клопотанням про передачу йому на
поруки такої особи; 

5) особа, яка вчинила злочин, не заперечує проти зак�
риття кримінальної справи за даною підставою2

Факт проведення медіації може розглядатись судом як
щире покаяння правопорушника, а також як форма вип�
равдання довіри колективу. Не може бути звільнена від
кримінальної відповідальності і передана на поруки особа,
яка не визнає себе винною або з інших причин наполягає
на розгляді справи у суді. У таких випадках провадження
у кримінальній справі триває у звичайному порядку.

Закриття кримінальної справи у зв’язку з передачею
особи на поруки не звільняє її від обов’язку відшкоду�
вати матеріальні збитки, завдані нею державним, гро�
мадським інтересам або громадянам. Слід зазначити,
що це можна зробити через і медіацію.

Призначення покарання ґрунтується на певних прин�
ципах, а саме: законності покарання; визначеності пока�
рання в судовому вироку; обґрунтованості й обов’язко�
вості мотивування покарання у вироку; гуманності пока�
рання; індивідуалізації і справедливості покарання. 

11

На наш погляд, врахування результатів медіації при
призначенні покарання має бути одним із проявів
принципу гуманності. Гуманність покарання як прин�
цип його призначення виявляється в тому, що покаран�
ня ніколи не матиме на меті завдання фізичних страж�
дань засудженому або приниження його людської гід�
ності. Застосовуючи покарання, суд повинен бачити в
підсудному людину і керуватися тим, що кожний гро�
мадянин, який вибився із звичного життя, може випра�
витися і стати законослухняним членом суспільства.
Гуманність покарання полягає в тому, що при його
призначенні широко враховуються позитивні якості
особи підсудного, що може привести до пом’якшення
призначеного йому покарання. 

З принципом гуманності нерозривно пов’язаний
принцип справедливості призначення покарання,
який також може бути реалізований через медіацію
або інші форми відновного правосуддя. Справедли�
вість покарання полягає насамперед у тому, що воно
має відповідати загальнолюдським цінностям, мо�
ральним устоям суспільства, у переконанні громадян
у правильності судової політики. Щодо небезпечних
злочинців, а також рецидивістів справедливість вима�
гає призначення суворих мір покарання. Водночас до
осіб, які вчинили злочини невеликої тяжкості, відпо�
відно до принципу справедливості, слід застосовувати
більш м’які покарання або взагалі звільняти їх від по�
карання3 

При призначенні покарання суд враховує обставини,
що пом’якшують та обтяжують покарання. Відповідно
до ст. 66 КК України обставинами, які пом’якшують по�
карання є: 

1) щире каяття; 

2) добровільне відшкодування завданого збитку або
усунення заподіяної шкоди. 

Саме ці принципи закладені в основу медіації. Ха�
рактерно, що ці обставини розглядаються як окремі. Це
важливо, оскільки ст. 69 КК передбачає, що за наявнос�

I.4. ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÏÎÊÀÐÀÍÍß
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б) подальшого відбування покарання, частину
якого він вже відбув; 

2) засудженому може бути: 

а) замінено покарання більш м’яким; 

б) пом’якшено призначене покарання.

Звільнення від покарання та його відбування, замі�
на покарання більш м’яким, а також пом’якшення приз�
наченого покарання становлять виключну прерогативу
суду, крім звільнення від покарання або пом’якшення
покарання на підставі закону України про амністію чи
акта про помилування.

Кримінальний кодекс передбачає такі види звіль�
нення від покарання та його відбування:

1) звільнення від покарання:

а) щодо особи, засудженої за діяння, караність
якого законом усунена (ч. 2 ст. 74); 

б) внаслідок втрати особою суспільної небезпеч�
ності (ч. 4 ст. 74); 

в) у зв’язку із закінченням строків давності (ч. 5
ст. 74); 

г) за хворобою (ст. 84); 

д) на підставі закону України про амністію або ак�
та про помилування (ст. 85);

2) звільнення від відбування покарання:

а) з випробуванням (ст. 75, 76, 77, 78); 

б) з випробуванням вагітних жінок і жінок, які ма�
ють дітей віком до семи років (ст. 79); 

в) у зв’язку із закінченням строків давності вико�
нання обвинувального вироку (ст. 80); 

г) умовно�дострокове (ст. 81); 

д) вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до
трьох років (ст. 83); на підставі закону України
про амністію або акта про помилування (ст. 85);

3) заміна більш м’якшим покаранням: 

а) невідбутої частини покарання (ст. 82); 
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ті декількох обставин, що пом’якшують покарання та іс�
тотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з
урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рі�
шення, може за особливо тяжкий, тяжкий злочин або
злочин середньої тяжкості призначити основне пока�
рання, нижче від найнижчої межі, встановленої в сан�
кції статті Особливої частини Кримінального кодексу,
або перейти до іншого, більш м’якого виду основного
покарання, не зазначеного в санкції статті за цей злочин.
У цьому випадку суд не має права призначити покаран�
ня, нижче від найнижчої межі, встановленої для даного
виду покарання в Загальній частині Кримінального ко�
дексу. Це означає, що не може бути призначене покаран�
ня у виді: штрафу в розмірі менше тридцяти неоподат�
ковуваних мінімумів доходів громадян; позбавлення
права обіймати певні посади або займатися певною ді�
яльністю на строк менше двох років; громадських робіт
на строк менше шістдесяти годин; виправних робіт і
службових обмежень для військовослужбовців на строк
менше шести місяців з відрахуванням із суми заробітку
(грошового забезпечення) не менше десяти відсотків;
арешту на строк менше місяця; обмеження волі і позбав�
лення волі на строк менше року; тримання в дисциплі�
нарному батальйоні на строк менше шести місяців.

Інститут звільнення від покарання та його відбуван�
ня є одним з проявів принципу гуманізму у криміналь�
ному праві. Його застосування спрямоване на звужен�
ня меж кримінально�правової репресії для стимулю�
вання виправлення засудженого, адаптації його до
норм соціальної поведінки та вимог дотримання право�
порядку. Суть цього інституту полягає у тому, що за
підстав, передбачених Кримінальним кодексом: 

1) засуджений може (або повинен) бути звільнений
судом від: 

а) реального відбування покарання, призначеного
вироком суду; 

I.5. ÇÂ²ËÜÍÅÍÍß Â²Ä Â²ÄÁÓÂÀÍÍß ÏÎÊÀÐÀÍÍß
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рання може бути застосоване, якщо засуджений сум�
лінною поведінкою і ставленням до праці довів своє
виправлення. На наш погляд, медіація може розгляда�
тись судом як прояв сумлінної поведінки. 

Умовно�дострокове звільнення від відбування пока�
рання може бути застосоване після фактичного відбут�
тя засудженим: 

1) не менше половини строку покарання, призначе�
ного судом за злочин невеликої або середньої
тяжкості, а також за необережний тяжкий злочин; 

2) не менше двох третин строку покарання, призна�
ченого судом за умисний тяжкий злочин чи нео�
бережний особливо тяжкий злочин, а також у ра�
зі, якщо особа раніше відбувала покарання у виді
позбавлення волі за умисний злочин і до пога�
шення або зняття судимості знову вчинила умис�
ний злочин, за який вона засуджена до позбавлен�
ня волі; 

3) не менше трьох чвертей строку покарання, приз�
наченого судом за умисний особливо тяжкий зло�
чин, а також покарання, призначеного особі, яка
раніше звільнялася умовно�достроково і знову
вчинила умисний злочин протягом невідбутої
частини покарання.

Проте є значні проблеми в організації медіації із
участю осіб, які перебувають у місцях позбавлення во�
лі. Зокрема, зважаючи на чинне законодавство існує
проблема організації медіації на нейтральній території.
Із�за цієї причини важко провести медіацію у місцях
позбавлення волі. Також проведення спільної зустрічі
саме на такій території може психологічно негативно
вплинути на потерпілого, зважаючи на можливий нега�
тивний психологічний вплив. Хоча, наприклад, у Поль�
щі практикується проведення медіації у місцях позбав�
лення волі.

Відповідно до ст. 82 КК особам, що відбувають пока�
рання у виді обмеження або позбавлення волі, невідбута
частина покарання може бути замінена судом більш
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б) покарання повністю або невідбутої його части�
ни на підставі закону України про амністію або
акта про помилування (ст. 85);

4) пом’якшення призначеного покарання (ч. 3 ст. 74)4.

Із врахуванням сутності та завдань медіації нас ціка�
витиме звільнення від відбування покарання з випро�
буванням, умовно�дострокове звільнення, заміна більш
м’якшим покаранням невідбутої частини покарання.

Відповідно до ст. 75 КК при призначенні покарання
у виді виправних робіт, службового обмеження для вій�
ськовослужбовців, обмеження волі, а також позбавлен�
ня волі на строк не більше 5 років, враховуючи тяжкість
злочину, особу винного та інші обставини справи, суд
дійде висновку про можливість виправлення засудже�
ного без відбування покарання, він може прийняти рі�
шення про звільнення від відбування покарання з вип�
робуванням. Власне, участь у медіації може переконати
суд в необхідності звільнення засудженого від відбу�
вання покарання з випробуванням. У цьому разі суд ух�
валює звільнити засудженого від відбування призначе�
ного покарання, якщо він протягом визначеного судом
іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає
покладені на нього обов’язки. Іспитовий строк встанов�
люється судом тривалістю від 1 року до 3 років. У разі
звільнення від відбування покарання з випробуванням
суд може покласти на засудженого обов’язок попроси�
ти публічно або в іншій формі пробачення у потерпіло�
го. Це може бути зроблено шляхом застосування про�
цедури медіації. 

Відповідно до ст. 81 КК до осіб, що відбувають пока�
рання у виді виправних робіт, службових обмежень для
військовослужбовців, обмеження волі, тримання в дис�
циплінарному батальйоні військовослужбовців або
позбавлення волі, може бути застосоване умовно�дос�
трокове звільнення від відбування покарання. Особу
може бути умовно�достроково звільнено повністю або
частково і від відбування додаткового покарання.
Умовно�дострокове звільнення від відбування пока�
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м’яким покаранням. У цих випадках більш м’яке пока�
рання призначається в межах строків, установлених у За�
гальній частині Кримінального кодексу для даного виду
покарання, і не повинне перевищувати невідбутого стро�
ку покарання, призначеного вироком. У разі заміни не�
відбутої частини основного покарання більш м’яким за�
судженого може бути звільнено також і від додаткового
покарання у виді позбавлення права займати певні поса�
ди чи займатися певною діяльністю.

Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким
може бути застосована, якщо засуджений став на шлях
виправлення. Як і у попередньому випадку про це може
свідчити участь у медіації з відповідними позитивними
наслідками морального та (або) матеріального характеру
для потерпілого. 

Стаття 105 КК передбачає звільнення від покаран�
ня із застосуванням примусових заходів виховного ха�
рактеру щодо неповнолітнього. Неповнолітній, який
вчинив злочин невеликої або середньої тяжкості, може
бути звільнений судом від покарання, якщо буде виз�
нано, що внаслідок щирого розкаяння та подальшої
бездоганної поведінки він на момент постановлення
вироку не потребує застосування покарання. Власне
щире розкаяння та подальша бездоганна поведінка мо�
жуть, зокрема, втілюватись через медіацію.

1Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для
студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Ю. В.
Баулін, В. І. Борисов та ін. / За ред. проф. В. В. Сташиса, В. Я. Тація.
Київ�Харків: Юрінком Інтер. � Право, 2002. 

2Науково�практичний коментар Кримінального кодексу України
від 5 квітня 2001 р. / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. � 
К.: Каннон, А.С.К., 2001.

3Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для
студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / 
Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін. / За ред. проф. В. В. Сташиса, 
В. Я. Тація. Київ�Харків: Юрінком Інтер. � Право, 2002. 

4Науково�практичний коментар Кримінального кодексу України
від 5 квітня 2001 р. / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. � 
К.: Каннон, А.С.К., 2001.
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прокурору, судді або суду про злочин, вчинений
чи підготовлюваний ним, до порушення проти
нього кримінальної справи;

4) повідомлення, опубліковані в пресі;

5) безпосереднє виявлення органом дізнання, слід�
чим, прокурором або судом ознак злочину.

Справа може бути порушена тільки в тих випадках,
коли є достатні дані, які вказують на наявність ознак
злочину. За заявою або повідомленням про злочин
прокурор, слідчий, орган дізнання або суддя зобов’яза�
ні не пізніше триденного строку прийняти одне з таких
рішень:

1) порушити кримінальну справу;

2) відмовити в порушенні кримінальної справи;

3) направити заяву або повідомлення за на�
лежністю.

За наявності приводів і підстав прокурор, слідчий,
орган дізнання або суддя зобов’язані винести постано�
ву про порушення кримінальної справи, вказавши при�
води і підстави до порушення справи, статтю кримі�
нального закону, за ознаками якої порушується справа,
а також дальше її спрямування.

Якщо на момент порушення кримінальної справи
встановлено особу, яка вчинила злочин, кримінальну
справу має бути порушено щодо цієї особи.

Справи, зазначені в ч. 1 ст. 27 Кримінально�проце�
суального кодексу (далі – КПК), тобто справи про зло�
чини, передбачені ст. 125 (умисне легке тілесне ушкод�
ження), ч. 1 ст. 126 (умисне завдання удару, побоїв або
вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізич�
ного болю і не спричинили тілесних ушкоджень) КК
України, а також справи про злочини, передбачені ст.
356 (самоправство) КК кодексу України щодо дій, яки�
ми заподіяно шкоду правам та інтересам окремих гро�
мадян, порушуються суддею не інакше як за скаргою
потерпілого, якому і належить в такому разі право під�
тримувати обвинувачення. Справи про злочини, пе�
редбачені ч. 1 ст. 152 (зґвалтування без обтяжуючих

Стадії кримінального процесу – це самостійні,
пов’язані між собою кримінально�процесуальними
нормами частини кримінального процесу, розмежовані
одна від одної підсумковим процесуальним рішенням. 

Більшість кримінальних прав проходить шість ос�
новних стадій:

1) порушення кримінальної справи; 

2) досудове слідство;

3) попередній розгляд справи суддею; 

4) судовий розгляд;

5) провадження в апеляційній інстанції;

6) виконання вироку, ухвали і постанови суду (судді). 

Існують ще дві стадії кримінального процесу: 

1) провадження в касаційній інстанції; 

2) перегляд судових рішень у порядку виключного
провадження5.

Розглянемо детальніше стадії кримінального процесу.

Право порушити кримінальну справу мають лише: 

суд (суддя), 

прокурор, 

слідчий і орган дізнання6.

Кримінальна справа порушується у разі:

1) заяви або повідомлення підприємств, установ,
організацій, посадових осіб, представників вла�
ди, громадськості або окремих громадян;

2) повідомлення представників влади, громадськос�
ті або окремих громадян, які затримали підозрю�
вану особу на місці вчинення злочину;

3) явка з повинною. Явка з повинною – це особисте,
добровільне письмове чи усне повідомлення за�
явником органу дізнання, дізнавачу, слідчому,

II.1. ÑÒÀÄ²¯ ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÓ

II.1.1. Ïîðóøåííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè
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приємства, установи, організації чи уповноваженому
ним органу для вжиття відповідних заходів впливу або
передати матеріали для застосування в установленому
порядку заходів адміністративного стягнення.

Слідчий і орган дізнання зобов’язані не пізніше до�
би направити прокуророві копію постанови про пору�
шення кримінальної справи або про відмову в пору�
шенні такої справи.

Якщо справу порушено без законних підстав, про�
курор закриває її, а у випадках, коли в цій справі ще не
провадилося слідчих дій, скасовує постанову про по�
рушення справи.

Досудове слідство провадиться лише після пору�
шення кримінальної справи.

Слідчий зобов’язаний негайно приступити до про�
вадження слідства в порушеній ним чи переданій йому
справі. Коли справа порушена слідчим і прийнята ним
до свого провадження, то складається єдина постанова
про порушення справи і прийняття її до свого провад�
ження. Копію постанови про прийняття справи до сво�
го провадження слідчий протягом доби надсилає про�
куророві.

При провадженні досудового слідства всі рішення
про спрямування слідства і про провадження слідчих
дій слідчий приймає самостійно, за винятком випадків,
коли законом передбачено одержання згоди від суду
(судді) або прокурора, і несе повну відповідальність за
їх законне і своєчасне проведення.

Постанови слідчого, винесені відповідно до закону
в кримінальній справі, яка перебуває в його провад�
женні, є обов’язковими для виконання всіма підпри�
ємствами, установами і організаціями, посадовими
особами і громадянами.

Також слід виокремити правовий статус начальни�
ка слідчого відділу. Він здійснює контроль за своєчас�

обставин) КК України, порушуються не інакше як за
скаргою потерпілого, але закривати їх за примиренням
потерпілого з обвинуваченим, підсудним не можна.

У цих справах дізнання і досудове слідство не про�
вадяться. Зазначені справи підлягають закриттю, якщо
потерпілий примириться з обвинуваченим, підсудним
(окрім ст. 152 КК). Примирення може статися лише до
видалення суду в нарадчу кімнату для постановлення
вироку.

Прокурор вправі в будь�який момент вступити в
справу, порушену суддею за скаргою потерпілого, коли
цього вимагає охорона державних або громадських ін�
тересів чи прав громадян. Справа в цих випадках за
примиренням потерпілого з обвинуваченим, підсуд�
ним закриттю не підлягає.

Після порушення справи:

прокурор направляє справу для провадження
досудового слідства або дізнання;

слідчий починає досудове слідство, а орган діз�
нання починає дізнання;

суд справу про злочин, зазначений у ч. 1 ст. 27
КПК, призначає до розгляду.

При відсутності підстав до порушення криміналь�
ної справи прокурор, слідчий, орган дізнання або суд�
дя своєю постановою відмовляють у порушенні кримі�
нальної справи, про що повідомляють заінтересованих
осіб і підприємства, установи, організації.

Якщо в результаті перевірки заяви чи повідомлен�
ня, що надійшли, не встановлено підстав для порушен�
ня кримінальної справи, але матеріали перевірки міс�
тять дані про наявність у діянні особи адміністратив�
ного або дисциплінарного проступку чи іншого пору�
шення громадського порядку, прокурор, слідчий, орган
дізнання, суддя вправі, відмовивши в порушенні кри�
мінальної справи, надіслати заяву або повідомлення на
розгляд громадській організації, службі в справах не�
повнолітніх, трудовому колективу або власнику під�

Відмова в
порушенні

кримінальної
справи

II.1.2. Äîñóäîâå ñë³äñòâî
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ної Республіки Крим, прокурором області, прокуро�
ром міста Києва, військовим прокурором округу, фло�
ту і прирівняним до них прокурором або їх заступни�
ками на підставі мотивованої постанови слідчого – до
шести місяців.

Далі продовжувати строк досудового слідства мо�
жуть лише у виняткових випадках Генеральний проку�
рор України або його заступники.

Дані досудового слідства можна розголосити лише
з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсягу, в яко�
му вони визнають це можливим. Ця норма стосується
в тому числі і медіатора, який може володіти певною
інформацією по справі.

Коли є досить доказів, які вказують на вчинення зло�
чину певною особою, слідчий виносить мотивовану пос�
танову про притягнення цієї особи як обвинуваченого.
Копія постанови негайно надсилається прокуророві.

Обвинувачення повинно бути пред’явлено не пізні�
ше двох днів з моменту винесення слідчим постанови
про притягнення даної особи як обвинуваченого і в
усякому разі не пізніше дня явки обвинуваченого або
його приводу.

При пред’явленні обвинувачення особі присутність
захисника є обов’язковою, крім випадків, коли він від�
мовляється від нього і його відмова прийнята.

Слідчий, упевнившись в особі обвинуваченого, ого�
лошує йому постанову про притягнення як обвинува�
ченого, роз’яснює суть пред’явленого обвинувачення
та вручає копію постанови про притягнення як обви�
нуваченого.

Про пред’явлення обвинувачення, роз’яснення його
суті і вручення копії постанови слідчий складає прото�
кол із зазначенням години і дати пред’явлення обвину�
вачення, який підписується обвинуваченим, слідчим
та захисником.

У разі відмови обвинуваченого поставити підпис у
протоколі слідчий робить на ньому відмітку про відмо�

ністю дій слідчих по розкриттю злочинів і запобіганню
їм, вживає заходів до найбільш повного, всебічного і
об’єктивного провадження досудового слідства в кри�
мінальних справах. Начальник слідчого відділу має
право перевіряти кримінальні справи, давати вказівки
слідчому про провадження досудового слідства, про
притягнення як обвинуваченого, про кваліфікацію
злочину та обсяг обвинувачення, про направлення
справи, про провадження окремих слідчих дій, переда�
вати справу від одного слідчого іншому, доручати роз�
слідування справи декільком слідчим, а також брати
участь у провадженні досудового слідства та особисто
провадити досудове слідство, користуючись при цьому
повноваженнями слідчого. Вказівки начальника слід�
чого відділу в кримінальній справі даються слідчому у
письмовій формі і є обов’язковими для виконання.

Якщо розслідування особливо складної справи до�
ручається декільком слідчим, то про це зазначається в
постанові про порушення справи або виноситься окре�
ма постанова. Один з цих слідчих призначається стар�
шим, він приймає справу до свого провадження і без�
посередньо керує діями інших слідчих. Постанова про
призначення в справі декількох слідчих оголошується
обвинуваченому.

Досудове слідство у кримінальних справах повинно
бути закінчено протягом двох місяців. В цей строк
включається час з моменту порушення справи до нап�
равлення її прокуророві з обвинувальним висновком
чи постановою про передачу справи до суду для роз�
гляду питання про застосування примусових заходів
медичного характеру або до закриття чи зупинення
провадження в справі. Цей строк може бути продовже�
но районним, міським прокурором, військовим проку�
рором армії, флотилії, з’єднання, гарнізону та прирів�
няним до них прокурором у разі неможливості закін�
чити розслідування – до трьох місяців.

В особливо складних справах строк досудового
слідства може бути продовжено прокурором Автоном�

Строки 
досудового 

слідства

Пред’явлення 
обвинувачення
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Кримінальну справу не може бути порушено, а по�
рушена справа підлягає закриттю: 

1) за відсутністю події злочину; 

2) за відсутністю в діянні складу злочину; 

3) внаслідок акта амністії, якщо він усуває застосу�
вання покарання за вчинене діяння, а також у
зв’язку з помилуванням окремих осіб; 

4) щодо особи, яка не досягла на час вчинення сус�
пільно небезпечного діяння одинадцятирічного
віку; 

5) за примиренням обвинуваченого, підсудного з
потерпілим у справах, які порушуються не
інакше як за скаргою потерпілого;

6) за відсутністю скарги потерпілого, якщо справу
може бути порушено не інакше як за його скар�
гою, крім випадків, коли прокуророві надано
право порушувати справи і при відсутності скар�
ги потерпілого; 

7) щодо померлого, за винятком випадків, коли про�
вадження в справі є необхідним для реабілітації
померлого або відновлення справи щодо інших
осіб за нововиявленими обставинами; 

8) щодо особи, про яку є вирок по тому ж обвинувачен�
ню, що набрав законної сили, або ухвала чи поста�
нова суду про закриття справи з тієї ж підстави; 

9) щодо особи, про яку є нескасована постанова ор�
гану дізнання, слідчого, прокурора про закриття
справи по тому ж обвинуваченню; 

10) якщо про відмову в порушенні справи по тому ж
факту є нескасована постанова органу дізнання,
слідчого, прокурора.

Також кримінальна справа закривається 
при недоведеності участі обвинуваченого у вчиненні
злочину.

Слідчий закриває справу мотивованою постано�
вою. Постанова слідчого про закриття справи може бу�
ти оскаржена прокуророві в семиденний строк з дня

ву від підпису і зазначає мотиви відмови, про що спо�
віщає прокурора.

Якщо під час досудового слідства виникне необ�
хідність змінити пред’явлене обвинувачення або до�
повнити його, слідчий зобов’язаний заново
пред’явити обвинувачення з виконанням встановле�
них вимог.

При пред’явленні обвинувачення слідчий зо�
бов’язаний роз’яснити обвинуваченому його права.
Серед таких прав передбачена також можли�
вість заявляти клопотання з усіх питань, які
мають значення для встановлення істини в
справі. Ця норма Кримінально�процесуального
кодексу дає право обвинуваченому заявити про
бажання взяти участь у медіації ще на стадії до�
судового слідства. Наприклад, якщо правопо�
рушник володіє інформацією про існування меді�
аторів в його населенному пункті, він може зая�
вити клопотання слідчому про бажання зверну�
тись до медіатора.

Про роз’яснення обвинуваченому його прав слід�
чий зазначає в постанові про пред’явлення обвинува�
чення, що стверджує своїм підписом обвинувачений.

Досудове слідство в кримінальній справі зупиня�
ється у випадках: 

1) коли місцезнаходження обвинуваченого невідоме; 

2) коли психічне або інше тяжке захворювання об�
винуваченого перешкоджає закінченню провад�
ження в справі; 

3) коли не встановлено особу, яка вчинила злочин.

Досудове слідство закінчується складанням обви�
нувального висновку або постанови про закриття
справи чи постанови про направлення справи до суду
для вирішення питання про застосування примусових
заходів медичного характеру.

Підстави 
для закриття
справи

Зупинення 
досудового 

слідства

Закінчення
досудового 

слідства
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Обвинувальний висновок підписує слідчий із заз�
наченням місця і часу його складання.

Якщо обвинувальний висновок складено мовою,
якою не володіє обвинувачений, його перекладають на
рідну мову обвинуваченого або іншу мову, якою він во�
лодіє. Переклад обвинувального висновку приєдну�
ється до справи.

Склавши обвинувальний висновок, слідчий нап�
равляє справу прокуророві.

Перевіривши справу з обвинувальним висновком, про�
курор або його заступник приймає одне з таких рішень:

1) затверджує обвинувальний висновок або складає
новий обвинувальний висновок; 

2) повертає справу органові дізнання або слідчому
із своїми письмовими вказівками для провад�
ження додаткового розслідування; 

3) закриває справу, склавши про це відповідну пос�
танову.

Прокурор або його заступник, затвердивши обвину�
вальний висновок, складений слідчим, або склавши но�
вий обвинувальний висновок, направляє справу до суду,
якому вона підсудна, і повідомляє суд про те, чи вважає
він за потрібне підтримувати державне обвинувачення.

Одночасно з цим прокурор або його заступник пові�
домляє обвинуваченого, до якого суду направлена справа.

Одержавши від слідчого кримінальну справу, що
надійшла, зокрема в порядку, передбаченому ст. ст. 7�1
(закриття кримінальної справи у зв’язку з дійовим
каяттям, з примиренням обвинуваченого, підсуд�
ного з потерпілим, із застосуванням примусових
заходів виховного характеру), 7�2 (порядок звіль�
нення від кримінальної відповідальності у зв’язку з
дійовим каяттям), 8 (порядок звільнення від кримі�
нальної відповідальності у зв’язку з примиренням
обвинуваченого, підсудного з потерпілим), 9 (поря�
док звільнення від кримінальної відповідальності із

одержання письмового повідомлення або копії поста�
нови про закриття справи.

Особа, щодо якої провадилося слідство, має право
оскаржити цю постанову в частині, яка стосується під�
став і мотивів закриття справи. Наприклад, якщо кри�
мінальна справа закривається, особа може вимага�
ти, щоб у постанові про закриття кримінальної
справи було зазначено, що вона закривається у
зв’язку з примиренням і був відображений факт
проведення медіації.

Визнавши зібрані докази достатніми для складання
обвинувального висновку слідчий зобов’язаний оголо�
сити обвинуваченому, що слідство в його справі закінче�
но і він має право ознайомитись з усіма матеріалами
справи особисто або за допомогою захисника, а також за�
явити клопотання про доповнення досудового слідства.

Після закінчення слідства слідчий складає обвину�
вальний висновок. Він складається з описової і резо�
лютивної частини. В описовій частині зазначаються:
обставини справи які встановлено на досудовому
слідстві; місце, час, способи, мотиви і наслідки злочи�
ну, вчиненого кожним з обвинувачених, а також дока�
зи, які зібрано в справі, і відомості про потерпілого; по�
казання кожного з обвинувачених по суті пред’явлено�
го йому обвинувачення, доводи, наведені ним на свій
захист, і результати їх перевірки; наявність обставин,
які обтяжують та пом’якшують його покарання. Відпо�
відно до ст. 66 КК України щире каяття, добровіль�
не відшкодування завданих збитків або усунення за�
подіяної шкоди є обставинами, що пом’якшують
покарання. Саме ці обставини є визначальними
критеріями у медіації. 

При посиланні на докази обов’язково зазначаються
аркуші справи.

У резолютивній частині наводяться відомості про
особу кожного з обвинувачених, коротко викладається
суть пред’явленого обвинувачення з зазначенням стат�
ті кримінального закону, яка передбачає даний злочин.

Дії прокурора у
справах, які 
надійшли до 
нього від слідчого
щодо направлен"
ня в суд 
для вирішення
питання 
про звільнення
від кримінальної
відповідальності
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У справі, що надійшла від прокурора, суддя
з’ясовує щодо кожного з обвинувачених такі пи�
тання:

1) Чи підсудна справа суду, на розгляд якого вона
надійшла?

2) Чи немає підстав для закриття справи або її зупи�
нення?

3) Чи складено обвинувальний висновок відпо�
відно до вимог Кримінально�процесуального
кодексу?

4) Чи немає підстав для зміни, скасування або об�
рання запобіжного заходу?

5) Чи не було допущено під час порушення справи,
провадження дізнання або досудового слідства
таких порушень вимог Кримінально�процесуаль�
ного кодексу, без усунення яких справа не може
бути призначена до судового розгляду?

Попередній розгляд справи здійснюється суддею
одноособово з обов’язковою участю прокурора. Про
день попереднього розгляду справи повідомляються й
інші учасники процесу, однак їх неявка не перешкод�
жає розгляду справи.

Попередній розгляд справи починається з доповіді
прокурора щодо можливості призначення справи до
судового розгляду. Якщо в судове засідання з’явились
інші учасники судового розгляду, вони висловлюють
свої думки щодо питань, які з’ясовуються на поперед�
ньому розгляді справи. 

Справа повинна бути призначена до попереднього
розгляду не пізніше десяти діб, а у разі складності
справи — не пізніше тридцяти діб з дня надходження її
до суду.

За результатами попереднього розгляду справи
суддя своєю постановою приймає одне з таких рішень:

1) про призначення справи до судового розгляду;

2) про зупинення провадження в справі;

3) про повернення справи прокуророві;

застосуванням до неповнолітнього примусових за�
ходів виховного характеру) КПК, прокурор переві�
ряє повноту проведеного розслідування, законність
постанови і приймає одне з таких рішень: 

1) дає письмову згоду з постановою слідчого і нап�
равляє справу до суду; 

2) скасовує постанову слідчого і повертає йому
справу з письмовими вказівками; 

3) змінює постанову слідчого або виносить нову
постанову.

Одержавши справу від органу дізнання7 або слідчо�
го, прокурор зобов’язаний протягом не більше п’яти
днів розглянути справу і дати їй належне спрямування.

Дії слідчого можуть бути оскаржені прокуророві
як безпосередньо, так і через слідчого. Скарги є пись�
мові та усні. Усні скарги прокурор або слідчий зано�
сить до протоколу. Слідчий зобов’язаний протягом
доби направити прокуророві скаргу, що надійшла до
нього, разом із своїми поясненнями. Подача скарги
не зупиняє виконання дії, яка оскаржується, коли це
не визнає за потрібне слідчий або прокурор. Дії слід�
чого також можуть бути оскаржені до суду, зокрема,
у випадку перешкоджання ним в організації та
здійсненні примирення. Прокурор протягом трьох
днів після одержання скарги зобов’язаний розв’язати
її і повідомити про результати скаржника. Скаргу і
копію повідомлення про результати її розв’язання
приєднують до справи. Відмова у задоволенні скарги
повинна бути мотивована. Рішення прокурора може
бути оскаржене вищестоящому прокуророві.

Проводиться після затвердження прокурором об�
винувального висновку, складеного слідчим, передачі
прокурором матеріалів кримінальної справи в суд,
якому вона підсудна.

II.1.3. Ïîïåðåäí³é ðîçãëÿä ñïðàâè ñóääåþ 

Оскарження 
дій слідчого
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Під час розгляду справи суд, при наявності до того
підстав, може своєю ухвалою змінити, скасувати або
обрати запобіжний захід щодо підсудного. Факт
участі підсудного у медіації може бути врахований
судом (суддею) при вирішенні цього питання.

Під час судового розгляду до закінчення судового
слідства прокурор вправі змінити пред’явлене особі
обвинувачення.

Одночасно з постановленням вироку суд своєю
ухвалою, а суддя постановою вправі поставити перед
прокурором питання про притягнення до відпові�
дальності свідка за завідомо неправдиві показання.
На таку норму слід зважати у випадку допиту
медіатора під час судового розгляду в якості свід�
ка. Окрім цього Кримінальним кодексом України
передбачена відповідальність за відмову свідка
від давання показань (ст. 385) та розголошення
без дозволу прокурора, слідчого або особи, яка
провадила дізнання чи досудове слідство, даних
досудового слідства чи дізнання (ст. 387). Тому
медіатор повинен бути максимально правдивим і
чесним при наданні показів по справі. На наш пог�
ляд, при визначенні правового статусу медіато�
ра, йому потрібно надати такі ж гарантії у сфе�
рі конфіденційності медіаційної справи як і, нап�
риклад, адвокатам.

Коли справа не може бути розглянута в даному су�
довому засіданні в зв’язку з неявкою кого�небудь з
викликаних осіб або в зв’язку з необхідністю витребу�
вати нові докази, суд відкладає розгляд справи і вжи�
ває необхідних заходів для виклику осіб, що не з’яви�
лися в судове засідання, або для витребування нових
доказів. Коли підсудний ухилився від суду або коли
він захворів на психічну або іншу тяжку тривалу хво�
робу, яка виключає розгляд справи, суд зупиняє про�
вадження в справі щодо цього підсудного до його роз�
шуку або видужання і продовжує розгляд справи щодо
інших підсудних, якщо в справі притягнуто до відпові�
дальності декількох осіб.

4) про направлення справи за підсудністю;

5) про закриття справи;

6) про повернення справи на додаткове розсліду�
вання.

За наявності достатніх підстав для розгляду справи
в судовому засіданні суддя, не вирішуючи наперед пи�
тання про винуватість, виносить постанову про приз�
начення справи до судового розгляду. Постанова судді
оскарженню не підлягає, на неї не може бути внесено
подання прокурором.

При наявності обставин, передбачених, зокрема ст.
ст. 7�1 (закриття кримінальної справи у зв’язку з
дійовим каяттям, з примиренням обвинуваченого,
підсудного з потерпілим, із застосуванням приму�
сових заходів виховного характеру), 7�2 (порядок
звільнення від кримінальної відповідальності у
зв’язку з дійовим каяттям), 8 (порядок звільнення
від кримінальної відповідальності у зв’язку з при�
миренням обвинуваченого, підсудного з потерпі�
лим), 9 (порядок звільнення від кримінальної відпо�
відальності із застосуванням до неповнолітнього
примусових заходів виховного характеру) КПК суд�
дя своєю мотивованою постановою закриває спра�
ву. Тобто, проведення медіації та досягнення відпо�
відних наслідків за її результатами може бути під�
ставою для закриття кримінальної справи на ста�
дії попереднього розгляду срави суддею. 

Суд першої інстанції при розгляді справи повинен
безпосередньо дослідити докази в справі: допитати
підсудних, потерпілих, свідків, заслухати висновки
експертів, оглянути речові докази, оголосити протоко�
ли та інші документи.

З�поміж інших прав, підсудний має право просити суд
про приєднання до справи документів. Таким документом
може бути договір за результатами проведення медіації.

II.1.4. Ñóäîâèé ðîçãëÿä
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Після закінчення судового слідства суд переходить
до судових дебатів. Право брати участь у них мають:
прокурор, потерпілий і його представник, цивільний
позивач, цивільний відповідач або їх представники, за�
хисник, підсудний. Після промови захисника або під�
судного головуючий оголошує судові дебати закінче�
ними і надає підсудному останнє слово.

Вирок постановляється в окремому приміщенні –
нарадчій кімнаті. Під час наради і постановлення виро�
ку в нарадчій кімнаті можуть бути лише судді, які вхо�
дять до складу суду в даній справі.

Постановляючи вирок, суд повинен вирішити пи�
тання, а саме:

1) Чи мало місце діяння, у вчиненні якого обвину�
вачується підсудний?

2) Чи має це діяння склад злочину і якою саме стат�
тею кримінального закону він передбачений?

3) чи винен підсудний у вчиненні цього злочину? 

4) Чи підлягає підсудний покаранню за вчинений
ним злочин?

5) Чи є обставини, що обтяжують або пом’якшують
покарання підсудного, і які саме?

6) Яка саме міра покарання повинна бути призначе�
на підсудному і чи повинен він її відбувати?

7) Чи підлягає задоволенню пред’явлений цивіль�
ний позов, на чию користь та в якому розмірі, і чи
підлягають відшкодуванню збитки, заподіяні по�
терпілому, а також кошти, витрачені закладом
охорони здоров’я на його стаціонарне лікування,
якщо цивільний позов не був заявлений?

8) Що робити з майном, описаним для забезпечен�
ня цивільного позову і можливої конфіскації
майна?

9) Що робити з речовими доказами, зокрема, з гро�
шима, цінностями та іншими речами, нажитими
злочинним шляхом?

Якщо під час судового розгляду справи будуть уста�
новлені підстави для закриття справи, передбачені,
зокрема п. 6 ст. 6 (примиренням обвинуваченого,
підсудного з потерпілим у справах, які порушують�
ся не інакше як за скаргою потерпілого), ст. ст. 7�2
(порядок звільнення від кримінальної відповідаль�
ності у зв’язку з дійовим каяттям), 8 (порядок
звільнення від кримінальної відповідальності у
зв’язку з примиренням обвинуваченого, підсудного з
потерпілим), 9 (порядок звільнення від криміналь�
ної відповідальності із застосуванням до неповно�
літнього примусових заходів виховного характеру)
КПК, суд, вислухавши думку учасників судового роз�
гляду і висновок прокурора, своєю мотивованою ухва�
лою, а суддя – постановою, закриває справу.

Суд своєю ухвалою (постановою) закриває справу,
якщо прокурор відмовився підтримувати державне об�
винувачення, а потерпілий не бажає скористатися пра�
вом підтримувати обвинувачення. 

Суд своєю ухвалою (постановою) закриває справу
про злочин, зазначений у ч. 1 ст. 27 (так звані «справи
приватного обвинувачення»), за примирення сторін чи
у зв’язку з неявкою потерпілого в судове засідання без
поважних причин.

Судове слідство – основна частина судового розгля�
ду, що полягає у дослідженні за участю сторін (учасни�
ків судового розгляду) всіх обставин справи, всіх дока�
зів, зібраних як органами попереднього розслідування,
так і витребуваних судом за власною ініціативою та за
клопотанням учасників судового розгляду.

Судове слідство починається з читання обвинуваль�
ного висновку, в справах, зазначених у ч. 1 ст. 27 КПК, –
з оголошення скарги потерпілого. Якщо в справі заявле�
но цивільний позов, оголошується також і позовна заява. 

Судове слідство охоплює такі основні моменти:
роз’яснення підсудному суті обвинувачення, допит
підсудного, свідка, потерпілого, інших осіб, оголошен�
ня, дослідження доказів.

Постановлення
вироку
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підсудний перебуває під вартою, негайно звільняє йо�
го з�під варти в залі судового засідання.

Після проголошення вироку засуджений або вип�
равданий, його законні представники, а також проку�
рор, захисник, потерпілий, цивільний позивач, цивіль�
ний відповідач та їх представники можуть подати апе�
ляцію на вирок, ухвалу чи постанову суду першої інс�
танції, які ще не набрали сили. В апеляційному поряд�
ку суди вищого рівня перевіряють законність та 
обґрунтованість рішень, прийнятих місцевими судами
в кримінальних справах. Подання апеляції на судовий
вирок віддаляє момент набрання вироком законної си�
ли і його виконання до того часу, поки він буде перег�
лянутий апеляційною інстанцією.

Право подати апеляцію мають:

1) засуджений, його законний представник і за�
хисник – у частині, що стосується інтересів за�
судженого; 

2) виправданий, його законний представник 
і захисник – у частині мотивів і підстав 
виправдання; 

3) законний представник, захисник неповнолітньо�
го та сам неповнолітній, щодо якого застосовано
примусовий захід виховного характеру, – у час�
тині, що стосується інтересів неповнолітнього; 

4) законний представник та захисник особи, щодо
якої вирішувалося питання про застосування
примусового заходу медичного характеру; 

5) обвинувачений, щодо якого справу закрито, його
законний представник і захисник – у частині мо�
тивів і підстав закриття справи; 

6) обвинувачений, щодо якого справу направлено
на додаткове розслідування, його законний пред�
ставник і захисник – у частині мотивів і підстав
направлення справи на додаткове розслідування; 

10) На кого повинні бути покладені судові витрати і
в якому розмірі?

11) Який запобіжний захід слід обрати щодо підсуд�
ного?

12) Чи слід застосовувати до підсудного примусове
лікування?

13) Чи необхідно застосувати до підсудного заходи
безпеки?

Вирок суду може бути обвинувальний та виправду�
вальний. Обидва ці вироки повинні бути мотивовані
судом. Обвинувальний вирок не може грунтуватися на
припущеннях і постановляється лише при умові, коли
в ході судового розгляду винність підсудного у вчи�
ненні злочину доведена.

Якщо підсудний визнається винним у вчиненні зло�
чину, суд постановляє обвинувальний вирок і призна�
чає підсудному покарання, передбачене кримінальним
законом. Виправдувальний вирок постановляється у
випадках, коли не встановлено подію злочину, коли в
діянні підсудного немає складу злочину, а також, коли
не доведено участь підсудного у вчиненні злочину.

Постановляючи обвинувальний вирок, суд, залеж�
но від доведеності підстав і розміру цивільного позову,
задовольняє цивільний позов повністю або частково
чи відмовляє в ньому. При виправданні підсудного че�
рез недоведення його участі у вчиненні злочину або
при відсутності події злочину суд відмовляє в цивіль�
ному позові. При виправданні підсудного за відсутніс�
тю в його діях складу злочину суд залишає позов без
розгляду.

Вирок складається з трьох частин: вступної, моти�
вувальної та резолютивної. Вирок постановляється в
умовах таємниці нарадчої кімнати. Після підписання
вироку суд повертається до зали судового засідання, де
головуючий або один з суддів проголошує вирок.

При виправданні підсудного чи звільненні його від
відбуття покарання або при засудженні його до пока�
рання, не зв’язаного з позбавленням волі, суд, якщо

II.1.5 Ïðîâàäæåííÿ â àïåëÿö³éí³é ³íñòàíö³¿
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Апеляційний суд, встановивши обставини, передба�
чені, зокрема ст. 6 примиренням обвинуваченого, під�
судного з потерпілим у справах, які порушуються не
інакше як за скаргою потерпілого), ст. ст. 7�2 (по�
рядок звільнення від кримінальної відповідальності
у зв’язку з дійовим каяттям), 8 (порядок звільнення
від кримінальної відповідальності у зв’язку з прими�
ренням обвинуваченого, підсудного з потерпілим), 9
(порядок звільнення від кримінальної відповідаль�
ності із застосуванням до неповнолітнього приму�
сових заходів виховного характеру) КПК, скасовує
обвинувальний вирок чи постанову і закриває справу.

Вирок місцевого суду набирає законної сили після за�
кінчення строку на подання апеляції, а вирок апеляцій�
ного суду – після закінчення строку на подання касацій�
ної скарги, внесення касаційного подання, якщо його не
було оскаржено чи на нього не було внесено подання8.

У разі подачі апеляцій, касаційної скарги чи внесен�
ня касаційного подання вирок, якщо його не скасова�
но, набирає законної сили після розгляду справи від�
повідно апеляційною чи касаційною інстанцією.

Обвинувальний вирок виконується після набрання
ним законної сили. До набрання вироком законної си�
ли засуджений, який перебуває під вартою, не може
бути переведений в місця позбавлення волі, що знахо�
диться в іншій місцевості. Виправдувальний вирок і
вирок, що звільняє підсудного від покарання, викону�
ються негайно після проголошення вироку. Якщо під�
судний перебуває під вартою, суд звільняє його з�під
варти в залі судового засідання.

Умовно�дострокове звільнення від відбування по�
карання може бути застосоване, якщо засуджений сум�
лінною поведінкою (наприклад, в тому числі й
участь у медіації) і ставленням до праці довів своє
виправлення.

7) цивільний відповідач або його представник – у
частині, що стосується вирішення позову; 

8) прокурор, який брав участь у розгляді справи су�
дом першої інстанції, а також прокурор, який зат�
вердив обвинувальний висновок, – у межах об�
винувачення, що підтримував прокурор, який
брав участь у розгляді справи судом першої інс�
танції; 

9) потерпілий і його представник – у частині, що
стосується інтересів потерпілого, але в межах ви�
мог, заявлених ними в суді першої інстанції; 

10) цивільний позивач або його представник –у час�
тині, що стосується вирішення позову; 

11) особа, щодо якої винесено окрему ухвалу (поста�
нову) суду; 

12) інші особи у випадках, передбачених Криміналь�
но�процесуальним кодексом.

Апеляція на вирок, ухвалу чи постанову суду пер�
шої інстанції подають протягом п’ятнадцяти діб з мо�
менту їх проголошення, а засудженим, який перебуває
під вартою, – в той же строк, з моменту вручення йому
копії вироку.

Апеляції розглядаються апеляційними судами: 

1) Апеляційним судом Автономної Республіки
Крим, апеляційними судами областей, міст Киє�
ва і Севастополя – на судові рішення районних
(міських) судів та міжрайонних (окружних) су�
дів; 

2) Військовими апеляційними судами регіонів і
Військово�Морських Сил – на судові рішення
військових судів гарнізонів.

У разі відмови особи, яка подала апеляцію, від сво�
їх вимог і при відсутності апеляцій інших учасників
судового розгляду, апеляційний суд виносить ухвалу
про закриття апеляційного провадження.

Вирок, ухвала чи постанова суду першої інстанції
перевіряється апеляційним судом в межах апеляції.

II.1.6. Âèêîíàííÿ âèðîêó, óõâàëè ³ ïîñòàíîâè ñóäó (ñóää³)

Можливий вплив
застосування 
медіації на стадії 
виконання 
вироку та зняття 
судимості
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ся суддею районного (міського) суду за місцем постій�
ного проживання осіб, щодо яких порушені клопотан�
ня. До клопотання можуть бути також додані від�
повідні документи щодо проведеної медіації.

Клопотання про зняття судимості розглядається за
участю особи, яка його порушила, а у разі звернення з
клопотанням колективу підприємства, установи, органі�
зації – за участю також їх представника. У розгляді цих
клопотань бере участь прокурор. Неявка прокурора в су�
дове засідання не зупиняє розгляду клопотання суддею.

Після розгляду клопотань суддя виносить мотиво�
вану постанову в нарадчій кімнаті. Постанова судді
оголошується в судовому засіданні, і копія її видається
особі, щодо якої вирішено питання про погашення або
про дострокове зняття судимості. Якщо суддя відмо�
вить у достроковому знятті судимості, повторне кло�
потання може бути порушено не раніше як через рік з
дня відмовлення.

У касаційному порядку можуть бути перевірені: 

1) вироки, ухвали і постанови апеляційного суду,
постановлені ним як судом першої інстанції; 

2) вироки і постанови апеляційного суду, постанов�
лені ним в апеляційному порядку.

У касаційному порядку також можуть бути перевірені
вироки та постанови районного (міського), міжрайонного
(окружного) судів, військових судів гарнізонів, ухвали апе�
ляційного суду, постановлені щодо цих вироків та постанов.

Касаційні скарги і подання розглядаються: 

1) колегією суддів палати Верховного Суду Украї�
ни з кримінальних справ – на судові рішення,
постановлені Верховним судом Автономної Рес�
публіки Крим, обласними, Київським і Севасто�
польським міськими судами, вироки районних
(міських) та міжрайонних (окружних) судів; 

2) колегією суддів військової палати Верховного
Суду України – на судові рішення, постановлені

Умовно�дострокове звільнення від відбування пока�
рання може бути застосоване після фактичного відбуття
засудженим: 1) не менше половини строку покарання,
призначеного судом за злочин невеликої або середньої
тяжкості, а також за необережний тяжкий злочин; 2) не
менше двох третин строку покарання, призначеного су�
дом за умисний тяжкий злочин чи необережний особли�
во тяжкий злочин, а також у разі, якщо особа раніше від�
бувала покарання у виді позбавлення волі за умисний
злочин і до погашення або зняття судимості знову вчи�
нила умисний злочин, за який вона засуджена до позбав�
лення волі; 3) не менше трьох чвертей строку покарання,
призначеного судом за умисний особливо тяжкий зло�
чин, а також покарання, призначеного особі, яка раніше
звільнялася умовно�достроково і знову вчинила умис�
ний злочин протягом невідбутої частини покарання.

КПК (ст. 407) передбачає, що умовно�дострокове
звільнення від відбування покарання і заміна невідбутої
частини покарання більш м’яким покаранням застосову�
ються суддею районного (міського) суду за місцем від�
буття покарання засудженим за спільним поданням орга�
ну, що відає відбуванням покарання, і спостережної комі�
сії або служби у справах неповнолітніх. Зазначені подан�
ня розглядаються судом в десятиденний строк з моменту
надходження їх до суду з участю прокурора, представни�
ка органу, що відає виконанням покарання, і, як правило,
засудженого. Зазначене подання може направлятися
до суду разом з матеріалами проведеної медіації.

Відповідно до ст. 91 КК України, якщо особа після
відбуття покарання у виді обмеження волі або позбав�
лення волі зразковою поведінкою і сумлінним ставлен�
ням до праці довела своє виправлення, то суд може зня�
ти з неї судимість до закінчення встановлених законом
строків. Власне, участь засудженої особи у медіації є
одним із проявів зразкової поведінки. 

Клопотання осіб, які відбули покарання, і колекти�
ву підприємства, установи чи організації (в тому чис�
лі тієї, що організувала проведення медіації) про
дострокове зняття судимості відповідно розглядають�

Провадження 
в касаційній 
інстанції
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За предметною (родовою) підслідністю орган, який
буде розслідувати справу, визначається за характером
вчиненого злочину, його кваліфікацією. За цією озна/
кою розмежовується компетенція в частині розсліду/
вання між різними органами попереднього слідства:
слідчими прокуратури, органів внутрішніх справ, по/
даткової міліції та служби безпеки. 

До підслідності органів прокуратури віднесені най�
більш тяжкі злочини, більшість службових та військо�
вих злочинів, злочини проти життя, прав і свобод люди�
ни, проти правосуддя та ін. Слідчі прокуратури прова�
дять досудове слідство, зокрема, у справах про вчинен�
ня злочинів, передбачених ст. 115 (умисне вбивство), ст.
116 (умисне вбивство, вчинене в стані сильного душев�
ного хвилювання), ст. 119 (вбивство через необереж�
ність), ст. 152 (зґвалтування), ст. 163 (порушення таєм�
ниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи
іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку
або через комп’ютер, ст. 170 (перешкоджання законній
діяльності професійних спілок, політичних партій, гро�
мадських організацій, ст. 172 (грубе порушення законо�
давства про працю), ст. 173 (грубе порушення угоди про
працю), ст. 182 (порушення недоторканності приватно�
го життя), ст. 352 (умисне знищення або пошкодження
майна службової особи чи громадянина, який виконує
громадський обов’язок) КК України.

Слідчі органів прокуратури провадять розслідуван�
ня усіх без винятку справ, якщо на це буде відповідна
постанова Генерального прокурора України, його зас�
тупників, прокурора області та прирівняних до них
прокурорів

Слідчим органів внутрішніх справ підслідні справи,
зокрема, про злочини, які передбачені ст. 121 (умисне
тяжке тілесне ушкодження), ст. 122 (умисне середньої
тяжкості тілесне ушкодження), ст. 128 (необережне

військовими судами регіонів і Військово�Мор�
ських Сил, вироки військових судів гарнізонів.

У результаті касаційного розгляду справи суд прий�
має одне з таких рішень: 

1) залишає вирок, постанову чи ухвалу без зміни, а
касаційні скарги чи подання – без задоволення; 

2) скасовує вирок, постанову чи ухвалу і направляє
справу на нове розслідування або новий судовий
або апеляційний розгляд; 

3) скасовує вирок, постанову чи ухвалу і закриває
справу; 

4) змінює вирок, постанову чи ухвалу.

У разі відкликання касаційних скарг чи подання каса�
ційний суд виносить ухвалу про закриття касаційного
провадження, якщо іншими учасниками судового роз�
гляду рішення не було оскаржене в касаційному порядку.

Касаційний суд не вправі посилити покарання або
застосувати закон про більш тяжкий злочин.

Підставами для перегляду судових рішень, що наб�
рали законної сили, в порядку виключного проваджен�
ня є: 1) нововиявлені обставини; 2) неправильне засто�
сування кримінального закону та істотне порушення
вимог кримінально�процесуального закону, які істотно
вплинули на правильність судового рішення. 

Виділення питання про підслідність та підсудність
кримінальних справ в окремий підрозділ зумовлено
тим, що це допоможе медіатору зорієнтуватись в тому,
який правоохоронний орган веде розслідування спра�
ви або на розгляд якого суду вона буде направлена, во�
лодіючи обмеженою інформацією про злочин.

Підслідність кримінальних справ – це сукупність
встановлених законом ознак справи, відповідно до
яких вона належить до відання того чи іншого органу
розслідування. Існують такі види підслідності: пред/
метна (родова), персональна, альтернативна, територі/
альна (місцева) та за зв’язком справ.

Перегляд судових
рішень у порядку

виключного 
провадження

II.2. Ï²ÄÑË²ÄÍ²ÑÒÜ ² Ï²ÄÑÓÄÍ²ÑÒÜ 
ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÈÕ ÑÏÐÀÂ
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Територіальна (місцева) підслідність визначає,
слідчий якої саме адміністративно�територіальної
одиниці повинен розслідувати дану кримінальну спра/
ву. Досудове слідство провадиться в тому районі, де
вчинено злочин. Коли місце вчинення злочину невідо/
ме, а також з метою найбільш швидкого і повного роз/
слідування його, слідство може провадитися за місцем
виявлення злочину або за місцем перебування підоз/
рюваного, обвинуваченого, або за місцем перебування
більшості свідків чи за визначенням прокурора.

Підслідність за зв’язком справ застосовується тоді,
коли розслідування однієї справи пов’язане з розсліду/
ванням іншої. 

З поняттям підсудності пов’язане вирішення питання
про те, який суд уповноважений розглядати ту чи іншу
справу по суті. Підсудність кримінальної справи визнача�
ється її ознаками, які вказують, до компетенції якого су�
ду віднесено розгляд справи у першій інстанції. Розрізня�
ють такі види підсудності: предметна, територіальна, спе�
ціальна, персональна, альтернативна, за зв’язком справ.

Предметна підсудність (родова) залежить від тяж/
кості злочину та його кваліфікації за обвинувальним
висновком. Тобто, це розмежування повноважень судів
для розгляду справ по вертикалі.

Місцеві суди розглядають значну кількість кримі�
нальних справ. Предметна підсудність цих судів визна�
чається шляхом виключення із їхніх повноважень роз�
гляду справ про злочини, віднесені до підсудності ви�
щестоящих судів (апеляційних судів). Районному (місь�
кому) суду підсудні всі кримінальні справи, крім справ,
підсудних вищестоящим судам і військовим судам.

Апеляційному суду Автономної Республіки Крим,
апеляційним судам областей, міст Києва і Севастополя
підсудні такі кримінальні справи:

1) про злочини проти основ національної безпеки
України, передбачені ст. ст. 109�114 КК України.
Зрозуміло, що при вчиненні таких злочинів про�
ведення медіації не можливе;

тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження), ст.
135 (залишення в небезпеці), ст. 185 (крадіжка), ст. 186
(грабіж), ст. 187 (розбій), ст. 189 (вимагання), ст. 190
(шахрайство), ст. 192 (заподіяння майнової шкоди шля�
хом обману або зловживання довірою), ст. 194 (умисне
знищення або пошкодження майна), ст. 289 (незаконне
заволодіння транспортним засобом), ст. 296 (хуліганс�
тво) КК України. Тобто, найбільш поширені справи
про злочини, що можуть бути скеровані на медіацію
розслідуються слідчими органів внутрішніх справ.

Слідчим органів Служби безпеки України підслідні
справи про злочини проти основ національної безпеки,
проти миру, щодо контрабанди, терористичних актів та
деяких інших тяжких злочинів; слідчим податкової міліції
підслідні справи про злочини проти належного функціо�
нування фінансової системи держави. У таких категоріях
справ проведення медіації не можливе, оскільки у таких
справах відсутній потерпілий � окрема фізична особа.

Персональна підслідність визначається суб’єктом
злочину. Окрім того, слідчим прокуратури підслідні
всі справи про злочини, вчинені службовими особами,
а також віднесені всі справи про злочини, вчинені пра/
цівниками правоохоронних органів (органів внутріш/
ніх справ, служби безпеки, податкової міліції та ін.). А
слідчим органів внутрішніх справ підслідні всі справи
про злочини, вчинені неповнолітніми, тобто особами,
яким не виповнилось 18 років. Таким чином, медіато�
рам, що працюють з неповнолітніми найкраще ма�
ти партнерів у системі органів внутрішніх справ. 

Військовими прокуратурами розслідуються кримі�
нальні справи про злочини, вчинені військовослуж�
бовцями, які на момент порушення справи звільнені з
військової служби.

Альтернативна підслідність означає, що справа
розслідується тим органом попереднього слідства,
який порушив кримінальну справу. Наприклад, якщо
кримінальна справа порушена слідчим прокуратури,
то прокуратура сама буде її розслідувати. 
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У разі об’єднання в одному провадженні криміналь�
них справ по обвинуваченню кількох осіб у вчиненні
кількох злочинів, якщо ці справи підсудні двом або де�
кільком однойменним судам, справу розглядає той суд,
в районі діяльності якого було порушено кримінальну
справу або закінчено досудове слідство чи дізнання.

Військовим судам гарнізонів як судам першої інстанції
підсудні справи про злочини осіб, які мають військове зван�
ня до підполковника, капітана другого рангу включно, крім
тих справ, які підсудні військовим судам вищого рівня.

Військовим судам регіонів, Військово�Морських Сил
як судам першої інстанції підсудні: 

1) справи про злочини осіб, які мають військове зван�
ня полковника, капітана 1 рангу і вище; 

2) справи про злочини осіб, які займають посаду від ко�
мандира полку, командира корабля 1 рангу і вище, а
також осіб, рівних їм за службовим становищем; 

3) справи про всі злочини, за які в умовах мирного ча�
су законом передбачена можливість призначення
покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

З метою забезпечення найбільш об’єктивного і пов�
ного розгляду справи, а також найкращого забезпечен�
ня виховної ролі судового розгляду, в окремих випад�
ках справа може бути передана на розгляд суду за міс�
цем проживання чи роботи обвинуваченого або за міс�
цем знаходження більшості свідків. Передача в цих ви�
падках справи з одного суду до іншого допускається
лише до початку її розгляду в судовому засіданні.

Цивільний позов у кримінальному процесі – це ви�
мога потерпілої особи, яка зазнала матеріальної чи
(моральної) шкоди від злочину, її повноважного пред�
ставника або в її інтересах прокурора до підозрювано�
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2) про злочини, за вчинення яких Кримінальним
кодексом України передбачене покарання у виді
довічного позбавлення волі.

У випадках особливої складності або важливості
справи, підсудної місцевому суду, – апеляційний суд
Автономної Республіки Крим, апеляційні суди облас�
тей, міст Києва і Севастополя мають право прийняти її
до свого провадження. У такому випадку справа роз�
глядається цими судами по першій інстанції. 

Територіальна (місцева) підсудність пов’язана з
місцем вчинення злочину. Кримінальна справа розгля/
дається у тому суді, в районі діяльності якого вчинено
злочин. Якщо місця вчинення злочину встановити не
можна, то справа повинна бути розглянута судом, в ра/
йоні діяльності якого закінчено дізнання чи досудове
слідство в даній справі.

Спеціальна та персональна підсудність визначаєть/
ся особливостями суб’єктів. Це підсудність військових
судів (в залежності від військових звань) та підсуд/
ність справ про злочини суддів.

Альтернативна підсудність – це визначення під/
судності справи, коли її можуть розглядати кілька од/
нойменних судів. У разі об’єднання в одному провад/
женні кримінальних справ з обвинувачення кількох
осіб у вчиненні кількох злочинів, якщо ці справи під/
судні двом або кільком однойменним судам, справу
розглядає той суд, в районі діяльності якого було пору/
шено кримінальну справу або закінчено досудове
слідство чи дізнання.

Підсудність за зв’язком справ – це визначення під/
судності справ, які належать до компетенції різной/
менних або однойменних судів. У разі об’єднання в од/
ному провадженні кримінальних справ з обвинувачен/
ня кількох осіб у вчиненні декількох злочинів, коли ці
справи підсудні двом або декільком однойменним су/
дам, справу розглядає той суд, в районі діяльності яко/
го було порушено кримінальну справу або закінчено
досудове слідство чи дізнання. 

Підсудність справ
військовим судам

Передача справи
з одного суду до
іншого

II.3. ÖÈÂ²ËÜÍÈÉ ÏÎÇÎÂ 
Ó ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÌÓ ÏÐÎÖÅÑ²
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За загальними правилами, цивільний позов у кри�
мінальній справі пред’являється до обвинуваченого,
підсудного, оскільки він несе відповідальність за запо�
діяну ним матеріальну, фізичну, моральну шкоду. 

Цивільними відповідачами можуть бути батьки
(усиновителі), піклувальники, опікуни та інші особи, а
також підприємства, установи і організації, які в силу
закону несуть матеріальну відповідальність за шкоду,
заподіяну злочинними діями обвинуваченого. У цих
випадках особа, яка проводить дізнання, слідчий, суд�
дя виносять постанову, а суд – ухвалу про притягнен�
ня громадянина як цивільного відповідача.

За шкоду, заподіяну неповнолітнім, який не досяг
14�річного віку, матеріальну відповідальність несуть
батьки (усиновителі), опікун або навчальний, вихов�
ний, лікувальний заклад, під наглядом яких перебував
неповнолітній у момент заподіяння шкоди. Неповно�
літній (14 до 18 років) за заподіяну ним шкоду несе ма�
теріальну відповідальність на загальних підставах. За
відсутності у нього майна або заробітку, достатніх для
відшкодування збитків, такий обов’язок покладається
на його батьків (усиновителів) або піклувальників за
умови їх винної поведінки, що сприяла виникненню
шкоди. Якщо шкоду заподіяно спільними діями непов�
нолітніх, у яких різні батьки, самі неповнолітні несуть
солідарну відповідальність, а їхні батьки або піклу�
вальники відповідають перед потерпілими за принци�
пом дольової відповідальності. 

Цивільний позов може бути пред’явлений як у
кримінальному процесі, так і в порядку цивільного
судочинства. У тому випадку, якщо правопоруш�
ник не виконав умов договору, що був укладений
за результати медіації, потерпілий може пода�
ти цивільний позов.

Завдяки відшкодуванню шкоди за допомогою
медіації заощаджуються час і кошти, які пот�
рібно було б витратити на розгляд цивільного
позову в порядку цивільного судочинства.
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го, обвинуваченого, чи підсудного або осіб, які несуть
майнову відповідальність. Цивільний позов заявляєть�
ся органу дізнання, слідчому, прокурору, судді (суду)
по кримінальній справі до початку судового слідства.

Відповідно до ст. 28 КПК особа, яка зазнала матері�
альної шкоди від злочину, вправі при провадженні в
кримінальній справі пред’явити до обвинуваченого або
до осіб, що несуть матеріальну відповідальність за дії
обвинуваченого, цивільний позов, який розглядається
судом разом з кримінальною справою.

Закриття справи з підстав, зазначених, зокрема у
ст. 7�1 (закриття кримінальної справи у зв’язку з ді�
йовим каяттям, з примиренням обвинуваченого, під�
судного з потерпілим, із застосуванням примусових
заходів виховного характеру) КПК, не звільняє осо�
бу від обов’язку відшкодувати в установленому зако�
ном порядку матеріальні збитки, завдані нею держав�
ним, громадським організаціям або громадянам.
Проте, якщо відшкодування шкоди відбувається
через медіацію, то цивільний позов у кримінальній
справі втрачає свою актуальність в конкретному
випадку. 

Цивільний позов може бути пред’явлений як під
час досудового слідства і дізнання, так і під час судово�
го розгляду справи, але до початку судового слідства.
Особа, яка не пред’явила цивільного позову в кримі�
нальній справі, а також особа, цивільний позов якої за�
лишився без розгляду, має право пред’явити його в по�
рядку цивільного судочинства.

Потерпілий, тобто особа, якій заподіяно моральну,
фізичну чи майнову шкоду, вправі пред’явити цивіль�
ний позов про відшкодування збитків, заподіяних зло�
чином. Окрім того з метою захисту інтересів держави,
а також громадян, які за станом здоров’я та з інших по�
важних причин не можуть захистити свої права, про�
курор або його заступник вправі подати чи підтримати
поданий потерпілим позов про відшкодування збитків,
заподіяних злочином.
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Підставою для пред’явлення цивільного позову
є заподіяння злочином моральної, фізичної чи май�
нової шкоди потерпілому, підприємству, установі,
організації або витрачання закладом охорони здо�
ров’я коштів на стаціонарне лікування потерпілого.

Визнавши громадянина або юридичну особу та�
кими, що зазнали шкоди від злочину, слідчий
роз’яснює їм процесуальні права, зокрема право за�
явити цивільний позов у випадку заподіяння зло�
чином майнової, фізичної чи моральної шкоди.

Якщо цивільний позов не був заявлений під час
розслідування справи і не вжито заходів до забез�
печення цивільного позову, суддя при попередньо�
му розгляді справи за наявності відповідного кло�
потання вправі вирішити питання про визнання по�
терпілого цивільним позивачем і про заходи по за�
безпеченню цивільного позову.

Цивільний позов може бути пред’явлений і в
процесі судового розгляду справи, але до початку
судового слідства, оскільки пред’явлення позову в
процесі або після дослідження доказів у суді пер�
шої інстанції робить неможливим доказування під�
став і розміру заявленого позову. Відшкодування
шкоди через медіацію не обмежується певними
стадіями кримінального процесу, а отже, є кра�
щим у порівнянні з цивільним позовом.

5 Кримінальний процес України: Підручник / Коваленко Є. Г.,
Маляренко В. Т. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

6 Король В. В. Досудове провадження у кримінальних справах:
Навчальний посібник. – Івано�Франківськ: Гостинець, 2006.

7 Органами дізнання є: міліція; податкова міліція – у справах про
ухилення від сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), а та�
кож у справах про приховування валютної виручки; органи безпеки –
у справах, віднесених законом до їх відання; начальники органів уп�
равління Військової служби правопорядку у Збройних Силах Укра�
їни та їх заступники з питань провадження дізнання – у справах про
злочини, вчинені військовослужбовцями Збройних Сил України та
військовозобов’язаними під час проходження ними зборів, працівни�
ками Збройних Сил України під час виконання ними службових
обов’язків або в розташуванні військової частини, а командири (на�

чальники) військових частин, з’єднань, начальники військових уста�
нов – у справах про злочини, вчинені підлеглими їм військовослуж�
бовцями і військовозобов’язаними під час проходження ними зборів,
а також у справах про злочини, вчинені працівниками Збройних Сил
України у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків або в
розташуванні військової частини, з’єднання, установи чи на військо�
вих об’єктах; командири кораблів – у справах про злочини, вчинені
підлеглими їм військовослужбовцями, а також у справах про злочи�
ни, вчинені працівниками Збройних Сил України у зв’язку з вико�
нанням ними службових обов’язків під час походу за межами Украї�
ни; митні органи – в справах про контрабанду; начальники установ
виконання покарань, слідчих ізоляторів, лікувально�трудових про�
філакторіїв – у справах про злочини проти встановленого порядку
несення служби, вчинені працівниками цих установ, а також у спра�
вах про злочини, вчинені в розташуванні зазначених установ; органи
державного пожежного нагляду – у справах про пожежі і порушення
протипожежних правил; органи прикордонної служби – у справах про
порушення державного кордону; капітани морських суден, що пере�
бувають у далекому плаванні.

8 Касаційні скарги і подання на судові рішення (вироки, ухвали і
постанови) апеляційного суду, постановлені ним як судом першої
інстанції можуть бути подані протягом одного місяця з моменту про�
голошення вироку чи оголошення ухвали або постанови, які оскар�
жуються, а засудженим, який перебуває під вартою, � в той же строк
з моменту вручення йому копії вироку чи постанови. Касаційні скар�
ги і подання на судові рішення у касаційному порядку можуть бути
подані на вироки та постанови районного (міського), міжрайонного
(окружного) судів, військових судів гарнізонів, ухвали апеляційного
суду, постановлені щодо цих вироків та постанов протягом шести мі�
сяців з моменту набрання ними законної сили.
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Судова система – це сукупність судових установ
(судів), яка побудована відповідно до компетенції і
завдань, що стоять перед ними. Відповідно до ст. 6
Конституції України та ст. 1 Закону України «Про су�
доустрій» державна влада в Україні здійснюється на
засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. 

Судову систему України складають суди загальної
юрисдикції та Конституційний Суд України. Суди загаль�
ної юрисдикції утворюють єдину систему судів. Оскільки
суди загальної юрисдикції здійснюють кримінальне судо�
чинство, то їх система буде розглянута детальніше.

Система судів загальної юрисдикції відповідно до
Конституції України будується за принципами терито�
ріальності і спеціалізації. Систему судів загальної
юрисдикції складають:

1) місцеві суди;

2) апеляційні суди, Апеляційний суд України;

3) вищі спеціалізовані суди;

4) Верховний Суд України.

Найвищим судовим органом у системі судів загаль�
ної юрисдикції є Верховний Суд України. Вищими су�
довими органами спеціалізованих судів є відповідні
вищі спеціалізовані суди.

Місцевими загальними судами є районні, районні у
містах, міські та міськрайонні суди, а також військові
суди гарнізонів. Власне, у цій судовій ланці розгляда�
ється найбільше кримінальних справ.

Місцевими господарськими судами є господарські
суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Ки�
єва та Севастополя, а місцевими адміністративними
судами є окружні суди, що утворюються в округах від�
повідно до указу Президента України.

Ðîçä³ë III III.1. ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÓÄ²Â ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÑÓÄ ÒÀ ÏÐÀÂÎÎÕÎÐÎÍÍ² ÎÐÃÀÍÈ: 

ÌÎÆËÈÂÅ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß ÌÅÄ²ÀÖ²¯

Види
місцевих 
судів

III.1.1. Ñóäè çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿
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4) надання методичної допомоги у застосуванні за�
конодавства місцевим судам;

5) здійснення інших повноважень, передбачених за�
коном.

Вищими судовими органами спеціалізованих судів є
Вищий господарський суд України, Вищий адміністра�
тивний суд України, а також інші відповідні вищі спеці�
алізовані суди, що утворюються Президентом України в
порядку, встановленому вищезазначеним Законом.

Верховний Суд України – це найвищий судовий ор�
ган у системі судів загальної юрисдикції, який здій�
снює правосуддя, забезпечує однакове застосування
законодавства всіма судами загальної юрисдикції.

Верховний Суд України: 

1) переглядає справи у зв’язку з винятковими обс�
тавинами у порядку, встановленому процесуаль�
ним законом; переглядає справи у касаційному
порядку у випадках, встановлених законом; у ви�
падках, передбачених законом, розглядає інші
справи, пов’язані з виключними обставинами;

2) дає судам роз’яснення з питань застосування за�
конодавства на основі узагальнення судової
практики та аналізу судової статистики; у разі
необхідності визнає нечинними роз’яснення
Пленуму вищого спеціалізованого суду; 

3) звертається до Конституційного Суду України у
випадках виникнення у судів загальної юрисдик�
ції при здійсненні ними правосуддя сумнівів що�
до конституційності законів, інших правових ак�
тів, а також щодо офіційного тлумачення Кон�
ституції України та законів; 

4) веде та аналізує судову статистику, вивчає та уза�
гальнює судову практику, знайомиться в судах з
практикою застосування законодавства; 

5) здійснює інші повноваження, передбачені зако�
ном.

Місцевий суд – це суд першої інстанції, який роз�
глядає справи, віднесені процесуальним законом до
його підсудності. Місцеві загальні суди розглядають
цивільні, адміністративні та кримінальні справи, а та�
кож справи про адміністративні правопорушення. Пе�
реважна більшість всіх кримінальних справ розгляда�
ється саме місцевими судами.

У системі судів загальної юрисдикції в Україні діють
загальні та спеціалізовані апеляційні суди. Апеляційними
загальними судами є: апеляційні суди областей, апеляцій�
ні суди міст Києва та Севастополя, Апеляційний суд Ав�
тономної Республіки Крим, військові апеляційні суди ре�
гіонів та апеляційний суд Військово�Морських Сил Укра�
їни, а також Апеляційний суд України. У разі необхіднос�
ті замість апеляційного суду області можуть утворювати�
ся апеляційні загальні суди, територіальна юрисдикція
яких поширюється на декілька районів області.

Апеляційними спеціалізованими судами є апеля�
ційні господарські суди та апеляційні адміністративні
суди, які утворюються в апеляційних округах відповід�
но до указу Президента України.

В апеляційних судах утворюються судові палати. У
складі загального апеляційного суду утворюються судові
палати у цивільних справах та у кримінальних справах.

Апеляційний суд України діє у складі:

1) судової палати у кримінальних справах;

2) військової судової палати.

В апеляційних судах для вирішення організаційних
питань діє президія апеляційного суду.

До повноважень апеляційних судів

1) розгляд справи в апеляційному порядку відпо�
відно до процесуального закону;

2) розгляд по першій інстанції справи, визначені за�
коном (крім апеляційних господарських судів);

3) ведення та аналіз судової статистики, вивчення і
узагальнення судової практики;

Верховний Суд
України 
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Види 
апеляційних

судів
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Завідувач канцелярії організовує роботу канцелярії,
керує роботою секретарів, діловода, архіваріуса. На за/
відувача канцелярії покладають: розподіл роботи між
працівниками канцелярії суду і контроль за виконан/
ням ними своїх обов’язків; розподіл кореспонденції,
що надійшла до суду; контроль за веденням докумен/
тів первинного обліку, нарядів, обліку і реєстрації
звернень громадян і юридичних осіб; організація облі/
ку і зберігання судових справ, речових доказів; кон/
троль за своєчасним відправленням справ зі скаргами,
поданнями, протестами до вищої ланки суду; забезпе/
чення збереження та ін. Отже, завідувач канцелярії,
за погодженням з головою суду, може інформувати
медіатора про кримінальні справи, які можуть бу�
ти скеровані на медіацію.

На секретарів суду покладають ведення діло/
водства з судових справ, зокрема: реєстрація, облік і
зберігання справ (кримінальних, цивільних, про ад/
міністративні правопорушення та ін.); ведення кар/
тотек, журналів, нарядів; оформлення документів
щодо повернення вироків до виконання, рішень, ух/
вал, постанов суду і контроль за одержанням пові/
домлень про виконання; підготовка і передача до ар/
хіву закінчених провадженням справ, картотек, жур/
налів, нарядів тощо.

Крім того, секретар судового засідання виконує
необхідну роботу під час прийому суддею громадян;
викликає учасників процесу і свідків; перевіряє яв�
ку осіб, викликаних у судове засідання, й зазначає
час перебування їх у суді; веде протоколи судових
засідань, оформляє справи після їх розгляду; веде
журнал судових засідань; виписує виконавчі листи
у справах, щодо яких судом допущено негайне вико�
нання рішень.

Консультант суду веде облік законодавства й уза/
гальнення судової практики; інформує працівників су/
ду про чинне законодавство та судову практику судів
вищої інстанції; обліковує окремі ухвали та контролює
їх виконання.

Річ у тім, що робота медіатора із кримінальними
справами пов’язана з функціонуванням, як правило,
місцевих та апеляційних судів, то в даному підрозділі
буде проаналізовано саме організацію їх роботи.

Організація роботи суду покладена на голову су�
ду, тому найприйнятнішим варіантом є співпраця
у сфері медіації з головою місцевого суду. Він і роз�
поділяє обов’язки між суддями. Якщо до складу суду
обрано кілька суддів, то обов’язки між ними розподі�
ляються за такими принципами:

1) зональний або територіальний (суддя розглядає
всі справи у межах визначеної йому території);

2) предметний або функціональний (суддя розгля�
дає тільки кримінальні чи цивільні справи або навіть
певну категорію справ);

3) предметно�зональний (суддя розглядає лише кримі�
нальні чи цивільні справи у межах своєї зони (території);

4) поточний (кримінальні справи розглядаються по
черзі або за дорученням голови суду, а цивільні – суд�
дею, який прийняв заяву під час прийому громадян).

Але, як показує практика, медіатор може спів�
працювати із окремими суддями у сфері медіації,
зокрема із суддями, які розглядають кримінальні
справи. У даному випадку суддя передає медіатору
інформацію про справу: кваліфікацію діяння, корот�
кий опис ситуації, контактні дані сторін. Зрештою
така інформація не конфіденційна, її може отрима�
ти будь�хто, відвідавши відкрите судове засідання.

Для забезпечення ефективної роботи місцевих судів
по здійсненню правосуддя діє апарат суду, структуру і
штатну чисельність яких затверджує в установленому
порядку за поданням голови суду Міністерство юстиції.

Голова суду здійснює загальне керівництво роботою
канцелярії суду, своєчасно вживає заходів щодо усу�
нення недоліків і упущень в її роботі.

III.2. ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ß ÐÎÁÎÒÈ ÑÓÄÓ

Місцеві 
суди
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списки справ, призначених до розгляду в судовому за/
сіданні, тощо.

Консультант суду проводить роботу з обліку
законодавства та судової практики; бере участь
в узагальненні судової практики та обліковує
цю роботу.

Голова апеляційного суду може мати у складі су�
ду помічника, на якого покладають: збирання, уза�
гальнення пропозицій та підготовку проекту плану
роботи суду; контроль за виконанням плану роботи
суду; організація та аналіз роботи з вирішення
звернень громадян і юридичних осіб; діловодство
по кадрах, ведення книги наказів; ведення судової
статистики (може виконувати консультант з пи�
тань статистики), правильне та своєчасне складан�
ня звітів; підготовка даних судової статистики та
інших матеріалів для розгляду на оперативних на�
радах, засіданнях президії; контроль за виконанням
рішень оперативних нарад і засідань президії; за�
безпечення зв’язку із засобами масової інформації,
правоохоронними органами та підготовка відповід�
них матеріалів.

Судовий розпорядник, про якого згадувалося рані/
ше, забезпечує додержання порядку в залі судового
засідання та приміщенні суду; контролює наявність
наочної довідкової інформації, а саме: покажчиків ка/
бінетів, графіків прийому громадян, зразків процесу/
альних документів, списків розгляду справ; забезпе/
чує виконання розпоряджень головуючого щодо по/
рушників у судовому засіданні – складання відповід/
ного протоколу; у разі потреби викликає працівників
міліції для наведення порядку в залі судового засі/
дання та приміщенні суду; запрошує свідків до залу,
стежить за тим, щоб недопитані свідки не спілкували/
ся з допитаними; обліковує і зберігає речові докази; у
разі потреби забезпечує доставку речових доказів у
встановленому порядку на судове засідання.

Діловод веде облік вхідної і вихідної кореспон/
денції9.

На архіваріуса суду покладають: ведення архіву; ви/
дачу копій судових документів у справах, що є в архіві;
облік і зберігання архівних справ та ін.

Організацію роботи судів другої ланки покладено
на голову суду та його заступників. Як і у випадку з
місцевими судами найкращим варіантом для медіатора
є співпраця з головою суду, який і здійснює загальне
керівництво. Заступники голови суду відповідають за
стан діловодства у відповідних структурних підрозді�
лах апарату суду.

До апарату апеляційного суду і прирівняних до ньо�
го судів входять помічник голови суду, завідувач кан�
целярії, секретарі суду, секретарі судового засідання,
консультант, діловод, судовий розпорядник, архіварі�
ус, завідувач господарства.

Завідувач канцелярії організовує роботу канцеля/
рії; керує роботою секретарів, діловодів, друкарок, ар/
хіваріуса; організовує прийом відвідувачів, доповідає
голові суду або заступникам про кореспонденцію, що
надійшла до суду; здійснює контроль за веденням до/
кументів первинного обліку, нарядів, обліку і реєс/
трації звернень громадян і юридичних осіб та строка/
ми їхнього вирішення; контролює відправку справ зі
скаргами, поданнями, протестами до вищої ланки су/
дової системи. 

На секретарів суду покладають: виконання дору/
чень голови суду, заступників голови суду та завідува/
ча канцелярії; реєстрацію, облік і зберігання кримі/
нальних, цивільних, про адміністративні правопору/
шення та інших справ і матеріалів; ведення картотек,
журналів, нарядів; оформлення документів щодо по/
вернення вироків до виконання, рішень, ухвал, поста/
нов суду і контроль за одержанням повідомлень про
виконання тощо.

Секретарі судового засідання ведуть протокол судо/
вого засідання; оформляють справи після їх розгляду;
ведуть журнал судових засідань; викликають засідате/
лів і обліковують їхню роботу, складають і вивішують

Апеляційні
суди
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другого боку, рішення, дія чи бездіяльність прокурорів
можуть бути оскаржені в судовому порядку. 

Відповідно до ст. 121 Конституції України на про�
куратуру покладено11:

1) підтримання державного обвинувачення в суді.
Це діяльність прокуратури у встановлених кри�
мінально�процесуальним законом формах, яка
складається з аналізу матеріалів справи та дока�
зування вини особи в судових органах, сприяння
постановленню законного, обґрунтованого та
справедливого вироку.

2) представництво інтересів громадянина або дер�
жави в суді у випадках, визначених законом.

Формами представництва є: 

звернення до суду з позовами або заявами про
захист прав і свобод іншої особи, невизначено�
го кола осіб, прав юридичних осіб, коли пору�
шено інтереси держави, або про визнання неза�
конними правових актів, дій чи рішень органів
і посадових осіб;

участь у розгляді судами справ;

внесення апеляційного, касаційного подання
на судові рішення або заяви про їх перегляд у
порядку виключного провадження;

представництво інтересів громадянина або дер�
жави в суді у випадках, визначених законом;

нагляд за додержанням законів органами, які
проводять оперативно�розшукову діяльність,
дізнання, досудове слідство;

нагляд за додержанням законів при виконанні
судових рішень у кримінальних справах, а та�
кож при застосуванні інших заходів примусо�
вого характеру, пов’язаних з обмеженням осо�
бистої свободи громадян.

3) нагляд за додержанням законів органами, які
проводять оперативно�розшукову діяльність,
дізнання, досудове слідство.

Правоохоронні органи – це органи, наділені дер�
жавою повноваженнями щодо охорони суспільних
відносин, урегульованих нормами права. Існують
декілька підходів щодо класифікації правоохорон�
них органів. За однією з найпоширеніших класифі�
кацій правоохоронні органи поділяють на державні
та недержавні. До державних належать прокурату�
ра, органи внутрішніх справ, Служба безпеки Укра�
їни, митні органи, органи охорони державного кор�
дону ті інші органи, що здійснюють правозастосов�
чу та правоохоронну функції. До недержавних ор�
ганів належать адвокатура, недержавні охоронні,
розшукові та інші установи. У даній главі буде про�
аналізовано правовий статус, функції та організа�
цію роботи державних правоохоронних органів,
які, в силу своєї компетенції та призначення, могли
б направляти кримінальні справи на медіацію. 

Прокуратура України – самостійний централізова�
ний орган державної влади, що діє в системі правоохо�
ронних органів держави та забезпечує захист від неп�
равомірних посягань на суспільний та державний лад,
права й свободи людини, а також основи демократич�
ного устрою засобами і методами, які передбачені зако�
ном. Прокуратура не підпорядковується виконавчій
або судовій владі. Правовою основою організації і ді�
яльності органів прокуратури є Конституція, Закон
України «Про прокуратуру», кримінально�процесу�
альне, цивільно�процесуальне та інше законодавство.

Норми Конституції України є нормами прямої дії10,
внаслідок чого прокуратура, зокрема, може представ�
ляти інтереси громадянина або держави в суді для за�
хисту конституційних прав безпосередньо на підставі
Основного Закону, і це належним чином гарантується
навіть у разі відсутності інших нормативних актів. З

III.3.1. Ïðîêóðàòóðà

III.3. ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÑÒÀÒÓÑ 
ÏÐÀÂÎÎÕÎÐÎÍÍÈÕ ÎÐÃÀÍ²Â



61

ÑÓÄ ÒÀ ÏÐÀÂÎÎÕÎÐÎÍÍ² ÎÐÃÀÍÈ:  ÌÎÆËÈÂÅ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß ÌÅÄ²ÀÖ²¯

60

ження у кримінальних справах; затвердження обви�
нувального висновку; направлення справи до суду.

4) нагляд за додержанням законів при виконанні
судових рішень у кримінальних справах, а також
при застосуванні інших заходів примусового ха�
рактеру, пов’язаних з обмеженням особистої сво�
боди громадян. 

Цей напрям прокурорської діяльності істотно відріз�
няється від інших як за методами його здійснення,
так і за повноваженнями. Прокурор не тільки переві�
ряє законність правових актів, що видаються адмініс�
трацією установи виконання покарань, а й здійснює
нагляд за законністю всієї діяльності цієї установи.

Згідно з вимогами закону прокуратура здійснює
нагляд для того, щоб своєчасно і правильно вико�
нувалися вироки; утримання засуджених у місцях
позбавлення волі проводилося не інакше, як на
підставах і в порядку, встановлених законом; за�
безпечувалося додержання встановлених законом
прав та обов’язків засуджених; виконувалося за�
конодавство про умовно�дострокове звільнення
засуджених від відбуття покарання.

Предметом нагляду є додержання законності під
час перебування осіб у місцях попереднього ув’яз�
нення, виправно�трудових, інших установах, що
виконують покарання або заходи примусового ха�
рактеру, які призначає суд, додержання встановле�
ного кримінально�виконавчим законодавством по�
рядку та умов тримання або відбування покарання
особами у цих установах, їх прав і виконання ними
своїх обов’язків. Прокурорський нагляд поширю�
ється на адміністрації слідчих ізоляторів, установ
виконання покарань; інспекції виправних робіт ор�
ганів внутрішніх справ; державних виконавців; ад�
міністрації підприємств та інших закладів, що при�
четні до виконання судових вироків; військове ко�
мандування у тих випадках, коли засуджений під�
лягає направленню у дисциплінарний батальйон
чи утриманню на гауптвахті.

Нагляд за додержанням законів органами, які
проводять оперативно�розшукову діяльність,
дізнання, досудове слідство, спрямований на за�
безпечення встановленого порядку, виявлення і
розкриття злочинів, розгляду заяв та повідом�
лень про них, законності здійснення оператив�
них заходів, слідства, правомірності прийнятих
зазначеними органами рішень.

Предметом правозахисної діяльності прокурату�
ри при цьому є перш за все інтереси суспільства,
держави, їх охорона від злочинних посягань. Не
менш важливе значення має також захист прав і
законних інтересів потерпілих від злочину гро�
мадян, забезпечення об’єктивного розгляду їх за�
яв і скарг, вжиття заходів для відшкодування їм
матеріальних та моральних збитків. Якраз в цьо�
му аспекті використання медіації варто розгляда�
ти як засіб реалізації функції прокуратури. 

У статті 227 КПК передбачені такі повноваження:

перевірка кримінальних справ, матеріалів та ін�
ших відомостей про вчинені злочини; скасу�
вання незаконних та необґрунтованих поста�
нов слідчих та осіб, які проводять дізнання; да�
ча письмових вказівок про розслідування зло�
чинів; безпосередня участь у провадженні ок�
ремих слідчих дій або розслідування у новому
обсязі будь�якої справи;

санкціонування проведення окремих слідчих дій;
продовження строку розслідування та погоджен�
ня утримання під вартою як запобіжного заходу;

повернення кримінальних справ органам поперед�
нього слідства з вказівками щодо провадження до�
даткового розслідування; вилучення справи від орга�
ну дізнання і передача її слідчому; усунення особи,
яка проводить дізнання, або слідчого від подальшого
ведення дізнання або попереднього слідства, якщо
вони допустили порушення закону при розслідуван�
ні справи; порушення кримінальної справи або від�
мова порушити її; закриття або зупинення провад�
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міст Києва і Севастополя та прирівняних до них про�
куратурах утворюються колегії.

Для ефективного виконання співробітниками проку�
ратури своїх обов’язків встановлено певну систему їх роз�
поділу. Як правило, між співробітниками районної, міської
ланки обов’язки розподіляються за галузевим принципом.
Тобто, коли на заступника чи помічника прокурора району
покладаються виконання роботи, контроль та аналітична
діяльність за одним з напрямів прокурорського нагляду
(наприклад, нагляд за дізнанням в органах внутрішніх
справ). Виконання службових обов’язків працівниками
прокуратур вищого рівня організовано за зонально�пред�
метним принципом, при якому прокурор управління чи
відділу контролює діяльність однієї чи кількох підлеглих
прокуратур і здійснює нагляд, аналізує роботу з окремого
питання (наприклад, законність затримань і арештів) у ме�
жах компетенції прокуратури відповідного рівня. 

Важливе місце в організації роботи органів прокура�
тури посідають питання обліку та звітності, внаслідок
чого є можливість отримувати дані про стан злочиннос�
ті в державі та заходи, що їх вживають різні органи дер�
жавної влади. Згідно з законом Генеральна прокуратура
України разом з Міністерством внутрішніх справ Укра�
їни та іншими зацікавленими міністерствами й відомс�
твами за погодженням з Міністерством статистики роз�
робляє систему та методику єдиного обліку і статистич�
ної звітності про злочинність, розкриття і розслідування
злочинів. На прокурорів Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, міських та район�
них і прирівняних до них прокурорів покладається пер�
сональна відповідальність за належне ведення статисти�
ки в органах прокуратури та її достовірність. 

Окремим напрямом в організації роботи є забезпечення
особистого прийому громадян усіх рівнів та розгляд заяв і
звернень громадян, підтримання ділових зв’язків із засоба�
ми масової інформації. У разі коли громадянин звертається
з приводу порушення прав, починають перевірку, за потре�
би вживають відповідних заходів щодо їх захисту12.

Систему прокуратури України становлять: Гене�
ральна прокуратура України, прокуратури Автономної
Республіки Крим, міст Києва і Севастополя (на правах
обласних), міські, районні, міжрайонні, інші, прирівня�
ні до них прокуратури, військові прокуратури регіонів,
військова прокуратура Військово�Морських Сил Ук�
раїни (на правах обласних), військові прокуратури
гарнізонів (на правах міських), а також навчальні зак�
лади, науково�дослідні та інші установи.

Військові прокуратури, що входять до системи про�
куратури України, які очолює заступник Генерального
прокурора України – начальник головного управління
військових прокуратур, здійснюють свої повноважен�
ня у Збройних Силах України, Прикордонних військах
України та інших військових формуваннях.

У системі органів прокуратури діють спеціальні про�
курори (на правах районних), що підпорядковуються об�
ласному прокуророві. До спеціальних прокуратур, за
принцип організації діяльності яких узято виокремлен�
ня найбільш специфічних сфер, що потребують особли�
вої правової охорони, належать природоохоронні, тран�
спортні, прокуратури з питань нагляду за додержанням
кримінально�виконавчого законодавства та деякі інші.

Генеральна прокуратура України є центральним орга�
ном системи прокуратури, що його очолює Генеральний
прокурор України, який керує діяльністю всіх прокура�
тур і підпорядкованих закладів та забезпечує виконання
завдань, покладених Конституцією та Законом України
«Про прокуратуру». Відповідно до Конституції України
він призначається на посаду за згодою Верховної Ради
України та звільняється з посади Президентом України.
Генеральний прокурор України не менш як один раз на
рік інформує Верховну Раду України про стан законнос�
ті. Верховна Рада може висловити недовіру Генерально�
му прокуророві, що має наслідком його відставку з поса�
ди. Строк повноважень Генерального прокурора та підпо�
рядкованих йому прокурорів – п’ять років.

У Генеральній прокуратурі України, прокуратурі
Автономної Республіки Крим, прокуратурах областей,

Організація 
роботи 
прокуратури

Система
прокуратури
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Подання з вимогами усунення порушень закону, при�
чин цих порушень і умов, що їм сприяють, вносяться про�
курором, його заступником у державний орган, громад�
ську організацію або посадовій особі, які наділені повно�
важенням усунути порушення закону, і підлягає невід�
кладному розгляду. Не пізніш як у місячний строк має
бути вжито відповідних заходів до усунення порушень
закону, причин та умов, що їм сприяють, і про наслідки
повідомлено прокурору. Колегіальний орган, якому вне�
сено подання, повідомляє про день засідання прокурору,
який вправі особисто взяти участь у його розгляді.

У разі порушення закону посадовою особою або
громадянином прокурор, його заступник, залежно
від характеру порушення закону, виносить мотиво�
вану постанову про дисциплінарне провадження,
провадження про адміністративне правопорушення
або про порушення кримінальної справи щодо цих
осіб. Постанова про порушення дисциплінарного
провадження або провадження про адміністративне
правопорушення підлягає розгляду повноважною
посадовою особою або відповідним органом у деся�
тиденний строк після її надходження, якщо інше не
встановлено законом.

Систему органів внутрішніх справ (ОВС) очолює
Міністерство внутрішніх справ України – централь�
ний орган державної виконавчої влади.

Система місцевих органів внутрішніх справ вклю�
чає в себе такі структурні елементи: управління (го�
ловні управління) внутрішніх справ МВС України в
Криму, в областях, містах, відділи (управління) внут�
рішніх справ у районах (районні у містах) і лінійні від�
діли (управління) внутрішніх справ.

Управління (головні управління) внутрішніх справ
МВС України в Автономній Республіці Крим, облас�
тях, містах Києві і Севастополі створюються відповід�
но до чинного законодавства України. Вони безпосе�
редньо на місцях здійснюють функції виконавчої вла�

Визначені законом повноваження прокуратури реа�
лізуються у формі актів прокурорського реагування.
Особливістю цих актів є те, що їх слід розглядати не
тільки як право, а й як обов’язок прокурора реагувати
на порушення закону.

Протест на акт, що суперечить закону, приноситься
прокурором, його заступником до органу, який його
видав, або до вищестоящого органу. У такому ж поряд�
ку приноситься протест на незаконні рішення чи дії
посадової особи. У протесті прокурор ставить питання
про скасування акта або приведення його у відповід�
ність з законом, а також припинення незаконної дії по�
садової особи, поновлення порушеного права. Протест
прокурора зупиняє дію опротестованого акта і підля�
гає обов’язковому розглядові відповідним органом або
посадовою особою у десятиденний строк після його
надходження. Про наслідки розгляду протесту в цей
же строк повідомляюь прокурору. У разі відхилення
протесту або ухилення від його розгляду прокурор мо�
же звернутися з заявою до суду про визнання акта не�
законним. Заяву до суду може бути подано протягом
п’ятнадцяти днів з моменту одержання повідомлення
про відхилення протесту або закінчення передбачено�
го законом строку для його розгляду. Подача такої зая�
ви зупиняє дію правового акта.

Письмовий припис про усунення порушень зако�
ну вноситься прокурором, його заступником органу
чи посадовій особі, які допустили порушення, або
вищестоящому у порядку підпорядкованості органу
чи посадовій особі, які правомочні усунути пору�
шення. Письмовий припис вноситься у випадках,
коли порушення закону має очевидний характер і
може завдати істотної шкоди інтересам держави,
підприємства, установи, організації, а також грома�
дянам, якщо не буде негайно усунуто. Припис під�
лягає негайному виконанню, про що повідомляєть�
ся прокурору. Орган чи посадова особа можуть ос�
каржити припис вищестоящому прокурору, який
зобов’язаний розглянути скаргу протягом десяти
днів, або до суду. 

III.3.2. Îðãàíè âíóòð³øí³õ ñïðàâ

Прокурорське 
реагування
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5) виявляти причини й умови, що сприяють вчи�
ненню правопорушень, вживати в межах своєї
компетенції заходів до їх усунення; брати участь
у правовому вихованні населення;

6) проводити профілактичну роботу серед осіб,
схильних до вчинення злочинів, здійснювати ад�
міністративний нагляд за особами, щодо яких йо�
го встановлено, а також контроль за засуджени�
ми до кримінальних покарань, не пов’язаних з
позбавленням волі;

7) та ін.

Як бачимо, завдання міліції нерозривно пов’язані
з принципами та призначенням програм відновного
правосуддя. Адже, медіація, як і діяльність міліції,
спрямовані на захист прав та законних інтересів
учасників кримінальної ситуації, а також відігра�
ють значну профілактичну функцію. 

Міліції для виконання покладених на неї обов’язків
надається право, зокрема:

1) вимагати від громадян і службових осіб, які по�
рушують громадський порядок, припинення пра�
вопорушень та дій, що перешкоджають здійснен�
ню повноважень міліції, виносити на місці усне
попередження особам, які допустили малозначні
адміністративні порушення, а в разі невиконання
зазначених вимог застосовувати передбачені за�
коном заходи примусу;

2) перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні пра�
вопорушень документи, що посвідчують їх особу, а
також інші документи, необхідні для з’ясування
питання щодо додержання правил, нагляд і кон�
троль за виконанням яких покладено на міліцію;

3) викликати громадян і службових осіб у справах
про злочини та у зв’язку з матеріалами, що знахо�
дяться в її провадженні, в разі ухилення без по�
важних причин від явки за викликом піддавати
їх приводу у встановленому законом порядку;

4) виявляти і вести облік осіб, які підлягають про�

ди в галузі внутрішніх справ, виконуючи поставлені
перед ними завдання через підпорядковані їм відповід�
ні служби та міські, районні відділи (управління)
внутрішніх справ.

Основна частина повноважень органів внутрішніх
справ реалізується через міліцію як основну структур�
ну ланку. 

Одне з найважливіших завдань органів внутрішніх
справ (запобігання правопорушенням) безпосередньо
пов’язане з одним із наслідків відновного правосуддя –
уникнення та мінімізація повторності злочинів. Окрім
того, закон розглядає подання допомоги громадським
організаціям у виконанні покладених на них обов’язків
як безпосереднє завдання міліції. Фактично це є пра�
вовою основою для співпраці з недержавними органі�
заціями у сфері впровадження медіації як однієї із
форм відновного правосуддя

Діяльність міліції будується на принципах закон�
ності, гуманізму, поваги до особи, соціальної справед�
ливості, взаємодії з трудовими колективами, громад�
ськими організаціями й населенням.

Міліція складається з таких підрозділів: криміналь�
ної міліції, міліції громадської безпеки, місцевої міліції,
транспортної міліції, державної автомобільної інспек�
ції, міліції охорони, судової міліції; спеціальної міліції.

Міліція відповідно до своїх завдань зобов’язана,
зокрема:

1) забезпечувати безпеку громадян і громадський
порядок;

2) виявляти, запобігати, припиняти та розкривати
злочини, вживати з цією метою оперативно�роз�
шукових та профілактичних заходів, передбаче�
них чинним законодавством;

3) приймати і реєструвати заяви й повідомлення
про злочини та адміністративні правопорушен�
ня, своєчасно приймати по них рішення; 

4) припиняти адміністративні правопорушення і
здійснювати провадження у справах про них;
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ти шкоди оточуючим або собі, – до передачі їх
в спеціальні медичні заклади або для доставки
до місця проживання, а при відсутності таких –
до їх витвереження та ін.

6) проводити в порядку провадження дізнання і за
дорученням слідчих органів у кримінальних
справах обшуки, вилучення, допити та інші слід�
чі дії відповідно до кримінально�процесуального
законодавства;

7) вести профілактичний облік правопорушників,
криміналістичний та оперативний облік та ін. 

Кримінальна міліція у справах неповнолітніх – скла�
дова частина міліції України. Її правовий статус визна�
чається, зокрема, Законом України «Про органи і служ�
би у справах неповнолітніх та спеціальні установи для
неповнолітніх», п у справах неповнолітніх». Криміналь�
на міліція у справах неповнолітніх створена з метою со�
ціального захисту та профілактики правопорушень се�
ред осіб, які не досягли 18�річного віку, і структурно
включається до кримінальної міліції системи МВС.

До складу кримінальної міліції у справах неповно�
літніх входять управління кримінальної міліції у спра�
вах неповнолітніх МВС, відділи кримінальної міліції у
справах неповнолітніх головних управлінь МВС в Ав�
тономній Республіці Крим, місті Києві та Київській
області, управлінь МВС в областях, місті Севастополі
та на транспорті, відділи, відділення (групи) кримі�
нальної міліції у справах неповнолітніх, їх районних,
міських, лінійних управлінь (відділів), а також органів
внутрішніх справ на закритих об’єктах. 

Управління кримінальної міліції у справах непов�
нолітніх МВС підпорядковується заступникові Мініс�
тра внутрішніх справ – начальнику кримінальної мілі�
ції, а територіальні структурні підрозділи – безпосе�
редньо начальникам кримінальної міліції відповідних
органів внутрішніх справ.

філактичному впливу на підставі та в порядку,
встановлених законодавством, виносити їм офі�
ційне застереження про неприпустимість про�
типравної поведінки;

5) затримувати і тримати у спеціально відведених
для цього приміщеннях:

осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, обвину�
вачених, які переховуються від дізнання, слідс�
тва чи суду, засуджених, які ухиляються від ви�
конання кримінального покарання, — на стро�
ки і в порядку, передбачені законом;

осіб, щодо яких як запобіжний захід обрано
взяття під варту, – на строк, встановлений су�
дом, але не більше десяти діб;

осіб, які вчинили адміністративні правопору�
шення, для складання протоколу або розгляду
справи по суті, якщо ці питання не можуть бути
вирішені на місці, – на строк до трьох годин, а у
необхідних випадках для встановлення особи і
з’ясування обставин правопорушення – до трьох
діб з повідомленням про це письмово прокуроро�
ві протягом 24 годин з моменту затримання;

неповнолітніх віком до 16 років, які залишили�
ся без опікування, – на строк до передачі закон�
ним представникам або до влаштування у вста�
новленому порядку, а неповнолітніх, які вчи�
нили суспільно небезпечні діяння і не досягли
віку, з якого настає кримінальна відповідаль�
ність, – до передачі їх законним представникам
або направлення у приймальники�розподіль�
ники, але не більш як на 8 годин;

осіб, які виявили непокору законній вимозі
працівника міліції, – до розгляду справи судом,
але не більше ніж на 24 години; осіб, які пере�
бували в громадських місцях у стані сп’яніння,
якщо їх вигляд ображав людську гідність і гро�
мадську мораль або якщо вони втратили здат�
ність самостійно пересуватися чи могли завда�

Кримінальна
міліція у
справах
неповнолітніх
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Правовий статус органів і служб у справах непов�
нолітніх визначається Законом України «Про органи
і служби у справах неповнолітніх та спеціальні уста�
нови для неповнолітніх» та постановою Кабінету Мі�
ністрів України «Про затвердження типових поло�
жень про службу у справах неповнолітніх». Здій�
снення соціального захисту і профілактики правопо�
рушень серед неповнолітніх покладається, зокрема,
на Республіканський комітет у справах сім’ї та моло�
ді Автономної Республіки Крим, служби у справах
неповнолітніх обласних, Київської та Севастополь�
ської міських, районних державних адміністрацій,
виконавчих органів міських і районних у містах рад;
приймальники�розподільники для неповнолітніх ор�
ганів внутрішніх справ; спеціальні виховні установи
Державного департаменту України з питань вико�
нання покарань. 

Служба відповідно до покладених на неї завдань: 

1) організовує розроблення і здійснення заходів,
спрямованих на поліпшення становища дітей, їх
фізичного, інтелектуального і духовного розвит�
ку, запобігання бездоглядності і правопорушен�
ням серед неповнолітніх на відповідній території; 

2) забезпечує здійснення на відповідній території
профілактичних заходів щодо виявлення та усу�
нення причин і умов, які сприяють вчиненню
неповнолітніми правопорушень, а також вив�
чення позитивного впливу на поведінку окре�
мих неповнолітніх сім’ї, трудових колективів
підприємств, установ та організацій усіх форм
власності; 

3) надає місцевим органам виконавчої влади та ор�
ганам місцевого самоврядування, підприємствам,
установам, організаціям усіх форм власності, гро�
мадським організаціям, громадянам у межах сво�
єї компетенції практичну, методичну та консуль�
таційну допомогу і координує їх зусилля у вирі�
шенні питань соціального захисту неповнолітніх
та профілактики правопорушень серед них; 
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Кримінальна міліція у справах неповнолітніх:

1) проводить роботу, пов’язану із запобіганням пра�
вопорушенням неповнолітніх;

2) виявляє, припиняє та розкриває злочини, вчине�
ні неповнолітніми;

3) здійснює досудову підготовку матеріалів про
правопорушення, вчинені неповнолітніми, проводить
дізнання в межах, визначених кримінально�процесу�
альним законодавством;

4) проводить розшук неповнолітніх, які залишили
сім’ї, навчально�виховні заклади та спеціальні устано�
ви для неповнолітніх;

5) розглядає у межах своєї компетенції заяви і пові�
домлення про правопорушення, вчинені неповнолітні�
ми;

6) виявляє причини та умови, що сприяють вчинен�
ню правопорушень неповнолітніми, вживає в межах
своєї компетенції заходів до їх усунення, бере участь у
правовому вихованні неповнолітніх;

7) веде профілактичний облік неповнолітніх: засуд�
жених, але стосовно яких виконання вироку про позбав�
лення волі відстрочено, а також засуджених умовно або
до виправних робіт; обвинувачуваних у вчиненні злочи�
нів і не взятих під варту в період попереднього слідства;
які вчинили злочин, але звільнені від кримінальної від�
повідальності у зв’язку із застосуванням заходів громад�
ського впливу, акта про амністію, до яких застосовано
примусові заходи виховного характеру, а також тих, які
вчинили суспільно небезпечні дії до досягнення віку, з
якого наступає кримінальна відповідальність.

Звідси випливає, що кримінальна міліція у
справах неповнолітніх володіє значним обсягом
інформаці про кримінальні справи щодо яких є
можливе проведення медіації. Тим більше реаліза�
ція функцій даного органу ґрунтується на тих за�
садах, що і відновне правосуддя – запобігання пра�
вопорушення, виявлення причин та умов вчинення
правопорушень, профілактика злочинності.

Органи і служби 
у справах
неповнолітніх
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органів виконавчої влади, органів місцевого са�
моврядування, підприємств, установ і організа�
цій незалежно від форми власності та громадян; 

2) організація виховної роботи з особами, умовно�
достроково звільненими від відбування покаран�
ня, та громадського контролю за їх поведінкою
протягом невідбутої частини покарання; 

3) надання допомоги у соціальній адаптації особам,
звільненим від відбування покарання.

Відповідно до Закону України «Про Державну кри�
мінально�виконавчу службу України» кримінально�
виконавча інспекція – орган, який виконує покарання
у виді позбавлення права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю, громадських робіт, вип�
равних робіт та здійснює контроль за поведінкою осіб,
звільнених від відбування покарання з випробуванням
або умовно�достроково, а також звільнених від відбу�
вання покарання вагітних жінок і жінок, які мають ді�
тей віком до трьох років. 

Тобто, співпраця у сфері відновного правосуддя,
медіації може здійснюватись між громадським ор�
ганізаціями з одного боку,  та спостережними комі�
сіями при спеціальних виховних установах і кримі�
нально�виконавчою інспекцією – з другого. 
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4) подає пропозиції до регіональних програм, пла�
нів і прогнозів у частині соціального захисту, за�
безпечення прав, свобод і законних інтересів не�
повнолітніх та запобігання вчиненню ними пра�
вопорушень. З огляду на це медіацію можна було
б закріпити, наприклад, в регіональній програмі
профілактики правопорушень; 

5) забезпечує у межах своєї компетенції контроль за
виконанням законодавства щодо соціального за�
хисту неповнолітніх, запобігання вчиненню ни�
ми правопорушень; 

6) бере участь у правовому вихованні неповнолітніх.

Як показує практика, служби у справах непов�
нолітніх виконавчих органів міських і районних у
містах рад та обласних, Київської та Севасто�
польської міських, районних державних адмініс�
трацій є відкритими для співпраці у сфері відновно�
го правосуддя.

Як показує європейська, зокрема, польська практи�
ка, реалізація відновного правосуддя можлива і на ста�
дії виконання покарання. Тому, на наш погляд, варто
висвітлити деякі правові аспекти діяльності кримі�
нально�виконавчої інспекції. Відповідно до ст. 25 Кри�
мінально�виконавчого кодексу України, об’єднання
громадян, благодійні організації та окремі особи мо�
жуть брати участь у виправленні і ресоціалізації засуд�
жених та надавати допомогу органам і установам вико�
нання покарань. Для забезпечення громадського кон�
тролю за дотриманням прав засуджених під час вико�
нання кримінальних покарань створюються спосте�
режні комісії. Відповідно до постанови Кабінету Мі�
ністрів України «Про затвердження положень про
спостережні комісії та піклувальні ради при спеціаль�
них виховних установах» основними завданнями спос�
тережних комісій, зокрема, є: 

1) сприяння органам і установам виконання пока�
рань у виправленні і ресоціалізації засуджених та
створенні належних умов для їх тримання, залу�
чення до цієї діяльності громадських організацій,
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На завершальному етапі медіації сторони, які досяг�
ли згоди щодо врегулювання конфлікту, як правило,
укладають між собою договір. Нерідко учасники медіа�
ції потребують допомоги медіатора у формалізації
власних домовленостей. Тому у даній главі буде висвіт�
лено деякі правові аспекти укладення договорів між
сторонами медіації. 

Договір за результатами зустрічі сторін конфлікту
носить цивільно�правовий характер, а отже, підпадає
під норми регулювання відповідної галузі права. Зок�
рема, глава 52 та 53 Цивільного кодексу України пе�
редбачає наступне.

Договором є домовленість двох або більше сторін,
спрямована на встановлення, зміну або припинення
цивільних прав та обов’язків. Договір є одностороннім,
якщо одна сторона бере на себе обов’язок перед другою
стороною вчинити певні дії або утриматися від них, а
друга сторона наділяється лише правом вимоги, без
виникнення зустрічного обов’язку щодо першої сторо�
ни. Наприклад, правопорушник зобов’язується у пев�
ний строк відшкодувати потерпілому вартість викра�
деної речі.

Договір є двостороннім, якщо правами та обов’яз�
ками наділені обидві сторони договору. Наприклад,
правопорушник зобов’язується відшкодувати завдані
збитки, а потерпілий зобов’язується не висувати до
нього вимог майнового характеру у межах даної кон�
фліктної ситуації. 

Цивільне законодавство передбачає укладення не
тільки одно� та двосторонніх договорів, а також і бага�
тосторонніх. Тобто, окрім правопорушника та потерпі�
лого сторонами договору можуть бути їхні представ�
ники. Наприклад, правопорушник та його законний
представник зобов’язуються у певних частинах від�
шкодувати шкоду, що була завдана злочином. 

Відповідно до ст. 6 Цивільного кодексу сторони є
вільними в укладенні договору, визначенні умов дого�
вору з урахуванням цивільного законодавства, вимог
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ній договір. Попереднім є договір, сторони якого зо�
бов’язуються протягом певного строку (у певний тер�
мін) укласти договір в майбутньому (основний дого�
вір) на умовах, встановлених попереднім договором. 

Внаслідок проведеної медіації сторони можуть ук�
ласти договір на користь третьої особи. Договором на
користь третьої особи є договір, в якому боржник зо�
бов’язаний виконати свій обов’язок на користь третьої
особи, яка встановлена або не встановлена у договорі.
Виконання договору на користь третьої особи може
вимагати як особа, яка уклала договір, так і третя осо�
ба, на користь якої передбачено виконання, якщо інше
не встановлено договором або законом чи не випливає
із суті договору. Якщо третя особа відмовилася від пра�
ва, наданого їй на підставі договору, сторона, яка укла�
ла договір на користь третьої особи, може сама скорис�
татися цим правом, якщо інше не випливає із суті дого�
вору. Зокрема, такий договір був укладений за резуль�
татами медіації в м. Івано�Франківськ. Так, правопо�
рушник та особа, що була визнана потерпілою у кримі�
нальній справі уклали договір на користь неповноліт�
ніх дітей загиблої внаслідок вчинення злочину. 

Договір є укладеним, якщо сторони в належній
формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. 

Істотними умовами договору є умови про предмет
договору, умови, що визначені як істотні, а також усі ті
умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має
бути досягнуто згоди. Договір укладається шляхом
пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і
прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною.

Договір може бути укладений у будь�якій формі,
якщо вимоги щодо форми договору не встановлені за�
коном. Якщо сторони домовилися укласти договір у
певній формі, він вважається укладеним з моменту на�
дання йому цієї форми, навіть якщо законом ця форма
для даного виду договорів не вимагалася. Якщо сторо�
ни домовились укласти у письмовій формі договір, що�
до якого законом не встановлена письмова форма, та�
кий договір є укладеним з моменту його підписання

розумності та справедливості. Відповідно медіатор мо�
же тільки допомогти сторонам у формулюванні їхніх
домовленостей, а не нав’язувати власні думки. 

Зміст договору становлять умови (пункти), визна�
чені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є
обов’язковими відповідно до актів цивільного законо�
давства.

Сторони мають право укласти договір, в якому міс�
тяться елементи різних договорів (змішаний договір). 

Договір є обов’язковим для виконання сторонами.

У договорі необхідно відобразити строк його вико�
нання. Строком договору є час, протягом якого сторо�
ни можуть здійснити свої права і виконати свої
обов’язки відповідно до договору. Договір набирає
чинності з моменту його укладення. Сторони можуть
встановити, що умови договору застосовуються до від�
носин між ними, які виникли до його укладення. За�
кінчення строку договору не звільняє сторони від від�
повідальності за його порушення, яке мало місце під
час дії договору.

Оскільки медіація спрямована також на відшкоду�
вання шкоди, що завдана злочином, то в договорі має
бути відображена його ціна. Тобто, у договорі потрібно
вказати відповідну грошову суму, якщо відшкодування
буде здійснюватись саме у такій формі. Сума встанов�
люється за домовленістю сторін. Зміна ціни після ук�
ладення договору допускається лише у випадках і на
умовах, встановлених договором або законом. Якщо
ціна у договорі не встановлена і не може бути визначе�
на виходячи з його умов, вона визначається виходячи
із звичайних цін, що склалися на аналогічні товари, ро�
боти або послуги на момент укладення договору. Нап�
риклад, якщо йдеться про відшкодування викраденого
мобільного телефону певної моделі, але сума такого
відшкодування в договорі не передбачена, то сторони
визначають суму відшкодування виходячи із звичай�
них цін, що склалися на телефони відповідної моделі.

За результатами медіації може укладатись поперед�
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не встановлено договором або не випливає із суті зо�
бов’язання. Зміна обставин є істотною, якщо вони змі�
нилися настільки, що, якби сторони могли це передба�
чити, вони не уклали б договір або уклали б його на ін�
ших умовах.

У разі зміни договору зобов’язання сторін зміню�
ються відповідно до змінених умов щодо предмета,
місця, строків виконання тощо. У разі розірвання дого�
вору зобов’язання сторін припиняються. У разі зміни
або розірвання договору зобов’язання змінюється або
припиняється з моменту досягнення домовленості про
зміну або розірвання договору, якщо інше не встанов�
лено договором чи не обумовлено характером його змі�
ни. Якщо договір змінюється або розривається у судо�
вому порядку, зобов’язання змінюється або припиня�
ється з моменту набрання рішенням суду про зміну або
розірвання договору законної сили. Сторони не мають
права вимагати повернення того, що було виконане ни�
ми за зобов’язанням до моменту зміни або розірвання
договору, якщо інше не встановлено договором. 

Якщо договір змінений або розірваний у зв’язку з
істотним порушенням договору однією із сторін, друга
сторона може вимагати відшкодування збитків, завда�
них зміною або розірванням договору. Зміна або розір�
вання договору здійснюється в такій самій формі, що й
договір, що змінюється або розривається, якщо інше не
встановлено договором або законом чи не випливає із
звичаїв ділового обороту.

сторонами. Якщо сторони домовилися про нотаріальне
посвідчення договору, щодо якого законом не вимага�
ється нотаріальне посвідчення, такий договір є укладе�
ним з моменту його нотаріального посвідчення.

Пропозицію укласти договір (оферту) може зроби�
ти кожна із сторін майбутнього договору. Пропозиція
укласти договір має містити істотні умови договору і
виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зо�
бов’язаною у разі її прийняття. Відповідь особи, якій
адресована пропозиція укласти договір, про її прий�
няття (акцепт) повинна бути повною і безумовною.

Якщо пропозицію укласти договір зроблено усно і в
ній не вказаний строк для відповіді, договір є укладе�
ним, коли особа, якій було зроблено пропозицію, не�
гайно заявила про її прийняття. Якщо пропозицію ук�
ласти договір, в якій не вказаний строк для відповіді,
зроблено у письмовій формі (наприклад, листування
між сторонами медіації), договір є укладеним, коли
особа, яка зробила пропозицію, одержала відповідь
протягом строку, встановленого актом цивільного за�
конодавства, а якщо цей строк не встановлений, – про�
тягом нормально необхідного для цього часу. Відповідь
про згоду укласти договір на інших, ніж було запропо�
новано, умовах є відмовою від одержаної пропозиції і
водночас новою пропозицією особі, яка зробила попе�
редню пропозицію.

Зміна або розірвання договору допускається лише
за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором
або законом. Договір може бути змінено або розірвано
за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істот�
ного порушення договору другою стороною та в інших
випадках, встановлених договором або законом. Істот�
ним є таке порушення стороною договору, коли внаслі�
док завданої цим шкоди друга сторона значною мірою
позбавляється того, на що вона розраховувала при ук�
ладенні договору.

У разі істотної зміни обставин, якими сторони ке�
рувалися при укладенні договору, договір може бути
змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше
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Група осіб – це двоє або більше виконавців, які утворили
групу для спільного вчинення злочину.

Звільнення від кримінальної відповідальності – це реаліза�
ція державою в особі суду свого повноваження, згід�
но з яким вона відмовляється за наявності підстав,
передбачених КК, від державного осуду особи, яка
вчинила злочин, а також від покладання на неї обме�
жень особистого, майнового або іншого характеру,
встановлених законом за вчинення цього злочину.

Злочин невеликої тяжкості – це злочин, за який передбаче�
не покарання у виді позбавлення волі на строк не
більше двох років, або інше, більш м’яке покарання.

Злочин середньої тяжкості – це злочин, за який передбаче�
не покарання у виді позбавлення волі на строк не
більше п’яти років.

Кваліфікація злочинів – це точне встановлення відповіднос�
ті вчиненого винним суспільно небезпечного діяння
складу конкретного злочину, закріпленого в кримі�
нальному законі.

Крайня необхідність – це вимушене заподіяння шкоди пра�
воохоронюваним інтересам з метою усунення загро�
жуючої небезпеки, якщо вона в даній обстановці не
могла бути усунена іншими засобами і якщо заподі�
яна шкода є рівнозначною або менш значною, ніж
шкода відвернена.

Кримінальна відповідальність – це вимушене зазнавання
особою, яка вчинила злочин, державного осуду, а та�
кож передбачених КК обмежень особистого, майно�
вого або іншого характеру, що визначаються обвину�
вальним вироком суду і покладаються на винного
спеціальними органами держави.

Необхідна оборона – це дії, вчинені з метою захисту охоро�
нюваних законом прав та інтересів особи, яка захи�
щається, або іншої особи, а також суспільних інтере�
сів та інтересів держави від суспільно небезпечного
посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає,
шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для
негайного відвернення чи припинення посягання,
якщо при цьому не було допущено перевищення меж
необхідної оборони.

ÑËÎÂÍÈÊ 
ÞÐÈÄÈ×ÍÈÕ 

ÒÅÐÌ²Í²Â
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борона, переконання і примус, стимулювання й об�
меження, превенція, санкції, відповідальність і т. д.).

Презумпція невинуватості – особа вважається невинуватою
у вчиненні злочину і не може бути піддана кримі�
нальному покаранню, доки її вину не буде доведено
в законному порядку і встановлено обвинувальним
вироком суду.

Рецидив злочинів – це вчинення нового умисного злочину
особою, яка має судимість за умисний злочин.

Система законодавства – сукупність джерел права, що є
формою вираження права, тобто сукупність законів
і підзаконних нормативних актів.

Система права – це об’єктивно зумовлена внутрішня органі�
зація і структура права певної держави, яка виражає
єдність і узгодженість юридичних норм та об’єктив�
ний поділ їх на галузі та інститути відповідно до
особливостей суспільних відносин. 

Склад злочину – це сукупність встановлених у кримінально�
му законі юридичних ознак (об’єктивних і суб’єк�
тивних), що визначають вчинене суспільна небез�
печне діяння як злочинне.

Суб’єктивна сторона злочину – це внутрішня сторона злочи�
ну, тобто психічна діяльність особи, що відображує
ставлення її свідомості та волі до суспільно небезпеч�
ного діяння, котре нею вчинюється, і до його наслідків.

Суб’єкт злочину – це фізична осудна особа, яка вчинила зло�
чин у віці, з якого може наставати кримінальна від�
повідальність.

Сукупність злочинів – це вчинення особою двох або більше
злочинів, передбачених різними статтями або різними
частинами однієї статті Особливої частини Криміналь�
ного кодексу, за жоден з яких її не було засуджено.

Тяжкий злочин – це злочин, за який передбачене покарання у
виді позбавлення волі на строк не більше десяти років.

Цивільно�правова відповідальність – невигідні майнові нас�
лідки, встановлені законом або договором на випа�
док невиконання абсолютного обов’язку або невико�
нання чи неналежного виконання боржником свого
зобов’язання.

Обвинувачений – це особа, щодо якої в установленому в
Кримінально�процесуальному кодексом винесено
постанову про притягнення як обвинуваченого. 

Об’єкт злочину – це суспільні відносини, на які посягає зло�
чин, завдаючи їм певної шкоди, і які поставлені під
охорону закону про кримінальну відповідальність.

Об’єктивна сторона злочину – це зовнішня сторона (зовніш�
нє вираження) злочину, що характеризується сус�
пільно небезпечним діянням (дією чи бездіяльніс�
тю), суспільно небезпечними наслідками, причин�
ним зв’язком між діянням і суспільно небезпечними
наслідками, місцем, часом, обстановкою, способом, а
також засобами вчинення злочину.

Організована група – це стійке об’єднання декількох осіб
(трьох і більше суб’єктів злочину), які попередньо зор�
ганізувалися для готування або вчинення злочинів. 

Особливо тяжкий злочин – це злочин, за який передбачене
покарання у виді позбавлення волі на строк понад
десять років або довічного позбавлення волі.

Підозрюваний – це особа, яку затримано за підозрою у вчи�
ненні злочину або щодо якої застосовано запобіж�
ний захід до винесення постанови про притягнення
її як обвинуваченого.

Підсудний – це обвинувачена особа у разі призначення спра�
ви до судового розгляду.

Повторність злочинів – це визнається вчинення двох або
більше злочинів, передбачених тією самою статтею
або частиною статті Особливої частини Криміналь�
ного кодексу.

Потерпілий – це особа, якій злочином заподіяно моральну,
фізичну або майнову шкоду і яка визнана потерпі�
лою постановою особи, яка проводить дізнання,
слідчого, судді або ухвалою суду. 

Правова система – це сукупність внутрішньо погоджених,
взаємозалежних, соціально однорідних юридичних
засобів (явищ), за допомогою яких публічна влада
здійснює регулятивно�організуючий і стабілізуючий
вплив на суспільні відносини, поведінку людей і їх�
ніх об’єднань (закріплення, регулювання, дозвіл, за�
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