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N 13

Про практику застосування судами законодавства, яким
передбачені права потерпілих від злочинів
Конституцією України ( 254к/96-ВР ) передбачено обов'язок
держави утверджувати і забезпечувати права та свободи кожної
людини. У зв'язку з цим важливого значення набуває точне й
однакове застосування судами
норм
кримінально-процесуального
законодавства, якими визначено права потерпілих від злочинів.
З метою забезпечення конституційних і процесуальних гарантій
прав потерпілих у кримінальному судочинстві та у зв'язку з
питаннями, які виникли у судовій практиці, Пленум Верховного Суду
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Звернути увагу судів на те, що послідовне і неухильне
додержання на всіх стадіях
кримінального
судочинства
норм
кримінально-процесуального
законодавства
України,
якими
передбачені права потерпілих від злочинів, є однією з важливих
умов здійснення
закріпленого
ст.
55
Конституції
України
( 254к/96-ВР ) права громадян на судовий захист від протиправних
посягань.
2. Відповідно до ч. 2 ст. 49 Кримінально-процесуального
кодексу України ( 1001-05 ) (далі - КПК) особа, якій злочином
заподіяно
моральну,
фізичну
або
майнову
шкоду,
набуває
передбачених законом прав учасника процесу лише після визнання її
потерпілим. Визнання особи потерпілим у справі або відмова в цьому
мають бути процесуально оформлені постановою органу дізнання,
слідчого, прокурора, судді або ухвалою суду.
Вирішуючи питання про визнання особи потерпілим, суддя або
суд має з'ясувати, яку конкретно шкоду заподіяно їй злочином
(моральну, фізичну чи майнову), і зазначити це в постанові або
ухвалі.
У справі про незакінчений злочин особа визнається потерпілим
за умови фактичного заподіяння їй моральної, фізичної або майнової
шкоди.
3. Не можуть бути визнані потерпілими особи, які постраждали
від злочину, вчиненого ними ж; водночас, оскільки закон не
пов'язує позбавлення особи статусу потерпілого з неправомірністю
її поведінки, суди мають визнавати особу потерпілим й у випадках,
коли вчинення щодо неї злочину спровоковано її діями. При цьому
неправомірність поведінки потерпілого може бути врахована при
кваліфікації дій підсудного або призначенні йому покарання.
4. При попередньому розгляді справи суддя відповідно до
ст. 237 КПК ( 1003-05 ) повинен з'ясувати, чи всі особи, яким
злочином заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду, визнані
потерпілими. Якщо хтось із цих осіб не визнаний потерпілим на
стадії дізнання і досудового слідства, за наявності відповідного
клопотання
суддя
своєю
постановою має визнати таку особу
потерпілим, повідомити її про це та надати можливість ознайомитися
з матеріалами справи. Таке ж рішення він постановлює і тоді, коли
є необхідність замінити особу, яка необгрунтовано була визнана
потерпілим, представником потерпілого, цивільним позивачем, на
належну.
У випадках, коли визнання особи потерпілим може призвести до
збільшення
обсягу
обвинувачення
підсудного
або
зміни
кримінально-правової
кваліфікації
діяння,
суддя чи суд із
дотриманням вимог ст. 246 або ст. 281 КПК ( 1003-05 ) має
повернути справу на додаткове розслідування.
Таке ж рішення суддя чи суд повинен прийняти і в тому разі,
коли органи дізнання чи досудового слідства істотно обмежили
законні права потерпілого (наприклад,
обирати
представника,
порушувати
клопотання,
заявляти
відводи,
подавати докази,
знайомитися з усіма матеріалами справи тощо) і поновити ці права
на стадії судового розгляду справи неможливо.
5. Відповідно
до
зобов'язані
реагувати

ч. 2 ст. 232
на
виявлені

КПК (
факти

1002-05 ) суди
необгрунтованого

зволікання
з
визнанням
особи
потерпілим (при очевидності
заподіяння злочином шкоди), допущені
органами
дізнання
чи
досудового слідства, окремими ухвалами (постановами).
6. У справах про злочини, внаслідок яких сталася смерть
потерпілого, права, передбачені частинами 3 і 4 ст. 49 КПК
( 1001-05 ), мають його близькі родичі. Оскільки п. 11 ст. 32 КПК
містить вичерпний перелік таких родичів (ними є батьки, один із
подружжя, діти, рідні брати і сестри, дід, баба, внуки), суди не
вправі визнавати потерпілими у цих справах інших осіб.
Якщо надання зазначених прав вимагають декілька осіб із числа
близьких родичів особи, якій було заподіяно смерть, усі вони
можуть бути визнані потерпілими.
7. Особа, якій заподіяно шкоду і яка пред'явила вимогу про її
відшкодування, визнається одночасно потерпілим
та
цивільним
позивачем. Їй забезпечуються всі передбачені законом права як
потерпілого, так і цивільного позивача.
8. У разі, коли
потерпілим
визнано
неповнолітню
або
недієздатну особу, суд забезпечує участь у справі законного
представника цієї особи, який має захищати її права й охоронювані
законом інтереси; при цьому згода такого потерпілого на участь у
справі законного представника не потрібна. Після
досягнення
потерпілим
18-річного
віку
функції
законного представника
припиняються, але останній може брати участь у
справі
як
представник потерпілого (ст. 52 КПК ( 1001-05 ).
Відповідно до п. 10 ст. 32 КПК ( 1001-05 ) законними
представниками неповнолітніх чи недієздатних потерпілих можуть
бути лише батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники
або
представники установ та організацій, під опікою чи піклуванням
яких перебувають ці потерпілі. Суд не вправі допускати інших осіб
до участі у справі як законних представників таких потерпілих.
За відсутності у неповнолітнього потерпілого батьків або
інших законних представників суд зобов'язаний забезпечити участь у
справі представника потерпілого із числа осіб, зазначених у ст. 52
КПК ( 1001-05 ).
9. Представником потерпілого при провадженні у кримінальній
справі може бути адвокат, законний представник, близький родич або
інша особа, допущена до участі у справі за постановою дізнавача,
слідчого, судді чи за ухвалою суду. Представник, повноваження
якого засвідчуються відповідним дорученням, користується тими ж
правами, що й потерпілий, і може діяти як поряд з останнім, так і
замість нього.
Повнолітній дієздатний потерпілий вправі у будь-який момент
відмовитись від представника і продовжити захищати свої інтереси
самостійно.
У випадках, коли представник використовує свої повноваження
на шкоду інтересам потерпілого, його участь має бути припинена або
він може бути замінений за постановою дізнавача, слідчого, судді
чи за ухвалою суду.
10. Відповідно до ст. 63 КПК ( 1001-05 ) особа, яка допитана
або підлягає допиту як свідок у справі, не може бути представником
потерпілого. В такому випадку суд зобов'язаний повнолітньому
дієздатному
потерпілому
роз'яснити
право
обрати
іншого
представника з числа осіб, перелічених у ст.
52
КПК,
а
неповнолітньому
чи
недієздатному
забезпечити
участь
представника.
11. Втручання у діяльність представника потерпілого, погроза,
насильство, посягання на його здоров'я та життя, а також умисне
знищення або
пошкодження
його
майна
тягнуть
кримінальну
відповідальність (статті 397 - 400 Кримінального кодексу України;
далі - КК ( 2341-14 ).
12. Суди зобов'язані вживати всіх можливих
заходів
до
забезпечення участі потерпілого в судовому засіданні. У разі, коли
потерпілий не
з'явився
за
викликом,
суд
відповідно
до
ч. 1 ст. 290 КПК ( 1003-05 ) вирішує питання про розгляд справи
або його відкладення залежно від того, чи можливо за відсутності
потерпілого з'ясувати всі обставини справи і захистити його права
та законні інтереси.
Показання потерпілого, дані під час дізнання чи досудового
слідства можуть оголошуватись у випадках, зазначених у ст. 306 КПК
( 1003-05 ).

Розгляд справи
за
відсутності
потерпілого
(законного
представника) без виклику його у судове засідання є істотним
порушенням його процесуальних прав і може стати підставою для
скасування вироку чи іншого судового рішення.
У виняткових випадках, наприклад з метою забезпечення безпеки
потерпілого, суд може звільнити його від участі в судовому
процесі, попередньо отримавши письмове підтвердження показань,
даних ним під час дізнання чи досудового слідства.
З урахуванням того, що за перешкоджання з'явленню потерпілого
до суду, а також примушування його до відмови від давання показань
настає кримінальна відповідальність (ст. 386 КК ( 2341-14 ), суд,
установивши під час судового слідства такі факти, відповідно до
ст. 278 КПК ( 1003-05 ) виносить мотивовану ухвалу, а суддя постанову, якою повідомляє про вчинене прокурора.
13. Суд повинен не тільки роз'яснити у судовому засіданні
потерпілому та його представникові права, передбачені статтями 49,
52, 521, 87, 871, 88, 267, 348, 384 КПК ( 1001-05, 1003-05 ), а й
забезпечити можливість їх реального здійснення. Потерпілому, який
одночасно є і цивільним позивачем, роз'яснюються також права
останнього, передбачені статтями 50 і 268 КПК.
Якщо під
час
досудового слідства потерпілий не заявив
цивільного позову, суд повинен роз'яснити йому право зробити це в
судовому засіданні, але до початку судового слідства.
14. Відповідно до вимог ст. 295 КПК ( 1003-05 ) права й
обов'язки потерпілому, цивільному позивачеві (їх представникам)
роз'яснює головуючий у судовому засіданні.
За наявності у справі кількох потерпілих права й обов'язки
можна роз'яснювати їм одночасно, але пересвідчитися в тому, що
вони їх зрозуміли, необхідно шляхом опитування кожного потерпілого
окремо.
15. Після роз'яснення потерпілому права давати показання чи
відмовитися від цього суд має з'ясувати у нього, чи бажає він
скористатися зазначеним правом. У разі, коли потерпілий висловив
бажання давати показання, суд попереджає його про кримінальну
відповідальність за ст. 384 КК ( 2341-14 ) за завідомо неправдиве
показання.
16. Потерпілий, що не володіє мовою,
якою
провадиться
судочинство,
вправі
виступати
в суді рідною мовою, а за
необхідності - користуватися безкоштовною допомогою перекладача.
17. Суд повинен стежити за тим, щоб
під
час
допиту
потерпілого не ставилися запитання, які принижують його честь і
гідність, ображають його самого чи близьких йому осіб, а також
запитання щодо обставин особистого характеру, що не стосуються
справи.
18. Потерпілий або його представник за наявності реальної
загрози їх життю, здоров'ю, житлу чи майну мають право на
забезпечення безпеки. Члени сімей та близькі родичі зазначених
осіб набувають такого права, якщо шляхом висловлювання погроз або
вчинення інших протиправних дій щодо них робляться спроби вплинути
на потерпілого чи його представника. Підставою для застосування
заходів безпеки щодо перелічених осіб є тільки фактичні дані про
наявність небезпеки.
Підстави для застосування зазначених заходів щодо потерпілого
або його представника і щодо членів їхніх сімей та близьких
родичів можуть відрізнятися. Зокрема, ці заходи не застосовуються
в разі існування реальної загрози честі й гідності потерпілого
(його представника), на відміну від членів їхніх сімей та близьких
родичів.
Забезпечення безпеки перелічених осіб здійснюється відповідно
до вимог
Закону України від 23 грудня 1993 р. N 3782-XII
( 3782-12 ) "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у
кримінальному судочинстві".
19. З урахуванням того, що в судовому засіданні потерпілий
допитується за правилами допиту свідка (ст. 308 КПК ( 1003-05 ),
неповнолітнього потерпілого віком до 14 років (за розсудом суду до 16) потрібно допитувати в присутності
педагога,
а
за
необхідності - лікаря, батьків або інших законних представників
(ч. 1 ст. 307, ст. 168 КПК ( 1002-05 ). Неповнолітнім потерпілим
віком до 16 років суд роз'яснює обов'язок говорити правду, а про
кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання вони

не попереджаються.
У випадках, коли присутність підсудного в залі судового
засідання може негативно вплинути на повноту і достовірність
показань неповнолітнього потерпілого, допит останнього за ухвалою
суду може бути проведений за відсутності підсудного. Суд також
повинен
обговорити
доцільність
залишення
неповнолітнього
потерпілого в залі судового засідання після його допиту, якщо у
справі бере участь законний представник потерпілого.
20. Звернути увагу судів на
необхідність
з'ясувати
у
потерпілого, чи не застосовувались до нього погрози, насильство,
підкуп та чи не вчинялись інші протиправні дії підсудним, його
родичами, іншими особами з метою примусити відмовитись від давання
показань або дати завідомо неправдиві показання. Встановивши такі
факти, суд має обговорити питання про направлення матеріалів
прокурору для перевірки та про застосування щодо потерпілого
заходів безпеки. У такий же спосіб він повинен реагувати у разі
встановлення факту примушування потерпілого давати показання (за
допомогою вчинення незаконних дій особою, яка провадила дізнання
або досудове слідство).
21. Відповідно до частин 3 і 5 ст. 161 ( 1002-05 ) та
ст. 261 КПК ( 1003-05 ) потерпілий бере участь у судовому
засіданні як сторона обвинувачення і користується рівними з іншими
учасниками судочинства правами та свободою в наданні й дослідженні
доказів, доведенні їх переконливості перед судом.
22. При призначенні і проведенні експертизи суду належить
з'ясувати
думку
потерпілого
та його представника щодо її
необхідності і доцільності, а також забезпечити їх активну участь
у підготовці питань, що виносяться на розгляд експерта.
Призначення судово-психіатричної експертизи щодо потерпілого
з поміщенням до стаціонарного медичного закладу можливе лише за
його згодою, а щодо неповнолітнього віком до 14 років - за згодою
його законних представників.
23. Відповідно до ст. 277 КПК ( 1003-05 ) у разі зміни
прокурором у суді пред'явленого
особі
обвинувачення
копії
постанови, в якій формулюється нове обвинувачення і наводяться
мотиви прийнятого рішення,
мають
бути
вручені
прокурором
потерпілому, його законному представнику та представнику. Якщо в
цій постанові порушується питання про застосування кримінального
закону, яким передбачено відповідальність за менш тяжкий злочин,
чи про зменшення обсягу обвинувачення, суд роз'яснює потерпілому,
його
законному
представнику
та
представнику
їхнє
право
підтримувати обвинувачення у раніше пред'явленому обсязі. Думка
потерпілого (його законного представника та представника) щодо
нового обвинувачення має бути зафіксована у протоколі судового
засідання.
У разі відмови прокурора від обвинувачення (ч. 3 ст. 264 КПК
( 1003-05 ) суд роз'яснює потерпілому, його законному представнику
та представнику їхнє право вимагати продовження розгляду справи і
підтримувати обвинувачення, про що робиться відповідний запис у
протоколі судового засідання. За таких обставин думка потерпілого
є пріоритетною для суду, оскільки: при незгоді з прокурором
потерпілий бере функцію обвинувачення на себе і розгляд справи
продовжується; при згоді потерпілого з прокурором суд повинен
справу закрити.
Якщо прокурор змінив обвинувачення чи відмовився від нього у
справі, котра розглядається за відсутності потерпілого,
суд
повинен відкласти розгляд справи, надіслати потерпілому копію
постанови прокурора та роз'яснити право відповідно підтримувати
обвинувачення
у
раніше
пред'явленому
обсязі
чи вимагати
продовження розгляду справи і самому підтримувати обвинувачення.
24. Обов'язок доказування та вжиття заходів щодо забезпечення
цивільного позову лежить на стороні обвинувачення. Якщо під час
дізнання або досудового слідства такі заходи не були вжиті, суддя
вирішує це питання на підставі п. 7 ч. 1 ст. 253 КПК ( 1003-05 ).
Маючи на
увазі,
що
головним
завданням
кримінального
судочинства є охорона прав та законних інтересів осіб, які беруть
у ньому участь, суди повинні гостро реагувати на виявлені під час
судового
розгляду
факти
незабезпечення
або
несвоєчасного
забезпечення відповідними органами реального відшкодування шкоди,
заподіяної потерпілому злочином, і самі використовувати надані їм
законом повноваження з метою такого відшкодування.
Не підлягають розгляду в кримінальній справі позови про

відшкодування
шкоди,
що
не
випливають
із
пред'явленого
обвинувачення.
При
виникненні
такої
ситуації суд повинен
роз'яснити потерпілому можливість вирішення спірних питань у
порядку цивільного судочинства.
Цивільний позов може бути залишений судом без розгляду лише у
двох випадках: якщо не з'явився в судове засідання цивільний
позивач або його представник (ст. 291 КПК ( 1003-05 ), за винятком
випадків, застережених у ч. 2 ст. 291 КПК, а також коли підсудного
виправдано за
відсутністю
в
його
діях
складу
злочину
(ст. 328 КПК).
25. Суди
зобов'язані
забезпечити належний розгляд заяв
громадян про злочини, справи про які порушуються не інакше як за
скаргою потерпілого, і не допускати фактів необгрунтованої відмови
у порушенні цих справ. Водночас необхідно суворо додержувати вимог
ч. 1 ст. 27 КПК ( 1001-05 ) про те, що кримінальні справи про
перелічені в ній злочини можуть бути порушені тільки за наявності
скарги потерпілого або його законного представника. У скарзі мають
бути чітко викладені підстави для порушення справи, зокрема
обставини, час, місце, мотиви, наслідки вчинення злочину, його
кримінально-правова кваліфікація та відповідні докази; дані про
особу, яка підозрюється в його вчиненні; прохання про притягнення
її до кримінальної відповідальності тощо.
Рекомендувати судам якомога ширше використовувати у справах
зазначеної
категорії
інститут
примирення
потерпілого
з
обвинуваченим, підсудним (яке може мати місце як на стадії
попереднього розгляду справи суддею, так і в судовому засіданні,
але до закінчення судового слідства) і підтримувати діяльність тих
громадських організацій, які ставлять за мету досягнення такого
примирення до судового розгляду справи, повідомляти осіб, що
вчинили злочин, про наявність у районі (місті) таких організацій,
надавати
останнім
відповідну
інформацію.
За
клопотанням
зацікавлених учасників судочинства (особи, що вчинила злочин,
потерпілого, їх представників) суд може оголосити перерву в
судовому розгляді справи і надати їм можливість звернутися до
зазначених посередників для вирішення конфлікту і досягнення
примирення.
Якщо потерпілий не скористався правом на примирення, яке було
роз'яснено йому судом, то за наявності достатніх даних про
вчинення щодо нього злочину суддя виносить одну постанову про
порушення кримінальної справи і призначення її до розгляду.
У разі вчинення злочину зазначеної категорії неповнолітнім
або особою, яка через свої фізичні чи психічні вади або з інших
причин не може сама захистити свої інтереси, суддя направляє
порушену кримінальну справу прокурору для провадження досудового
слідства.
26. Звернути увагу судів на обов'язковість одержання від
потерпілого письмової або усної заяви (скарги) про притягнення до
кримінальної
відповідальності підсудного у справі публічного
обвинувачення, коли результати судового слідства свідчитимуть про
необхідність змінити кваліфікацію злочину на статтю кримінального
закону, якою передбачено відповідальність за якийсь зі злочинів,
перелічених у ч. 1 ст. 27 КПК ( 1001-05 ) (справи приватного
обвинувачення). У разі відмови потерпілого подати таку скаргу
(заяву) і за наявності до того відповідних підстав підсудний має
бути виправданий за відсутністю складу злочину, що не позбавляє
потерпілого права звернутися до суду із заявою про порушення
кримінальної справи у межах
строків
давності,
передбачених
ст. 49 КК ( 2341-14 ).
27. Суддя не вправі відмовити у прийнятті скарги потерпілого
про притягнення особи до кримінальної відповідальності за ст. 125,
ч. 1 ст. 126, ст. 356 КК ( 1003-05 ), якщо скарга надійшла до суду
з прокуратури чи з інших компетентних органів
у
порядку,
встановленому п. 3 ч. 2 ст. 97 КПК ( 1002-05 ). При розгляді такої
скарги суддя повинен викликати потерпілого і з'ясувати його думку,
а також інші обставини, необхідні для прийняття правильного
рішення.
За скаргами
про
вчинення
зазначених
злочинів
суддя
зобов'язаний у передбачені ст. 97 КПК ( 1002-05 ) строки порушити
кримінальну справу чи відмовити в цьому.
Порушена кримінальна справа має бути призначена до розгляду у
строки, зазначені у ст. 256 КПК ( 1003-05 ).
28. У разі надходження до суду поряд зі скаргою потерпілого
зустрічної скарги суддя за наявності підстав виносить постанову

про порушення кримінальної справи за зустрічним обвинуваченням і
призначення справи до судового розгляду. Відповідно до ч. 4
ст. 251
КПК
( 1003-05 ) суддя вправі об'єднати зустрічні
обвинувачення в одне провадження. У таких випадках обом заявникам
надаються процесуальні права як потерпілого, так і підсудного, у
зв'язку з чим кожному з них слід забезпечити дотримання і тих, і
інших прав.
29. При проведенні судових дебатів необхідно додержувати
вимог ст. 318 КПК ( 1003-05 ). Оскільки в цих дебатах можуть брати
участь
особи,
які
не
мають юридичної освіти (підсудний,
потерпілий, цивільні відповідачі тощо), головуючий у судовому
засіданні перед початком дебатів повинен роз'яснити їх учасникам
суть і призначення цієї процесуальної дії.
Якщо у справі беруть участь і потерпілий, і його представник,
право на виголошення промови в судових дебатах надається їм обом.
Ненадання слова в судових дебатах потерпілому, цивільному
позивачу, їх представникам є підставою для скасування вироку.
Відсутність під час судових дебатів представника цивільного
позивача не дає підстав для залишення судом цивільного позову без
розгляду.
30. У справах приватного обвинувачення при об'єднанні в
одному провадженні зустрічних обвинувачень слово для виголошення
промови під час судових дебатів надається учасникам судового
розгляду один раз, причому спочатку особі, яка першою подала
скаргу про порушення кримінальної справи. Це не позбавляє їх права
обмінятися репліками.
31. При вирішенні питання про відшкодування моральної шкоди
за
позовом потерпілого суди повинні керуватися відповідними
положеннями
Цивільного
кодексу
України
(
435-15
)
та
роз'ясненнями, що містяться у постанові Пленуму Верховного Суду
України від 31 березня 1995 р. N 4 ( v0004700-95 ) "Про судову
практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди"
(зі змінами, внесеними постановою від 25 травня 2001 р. N 5
( v0005700-01 ).
32. Згідно з ч. 3 ст. 341 КПК ( 1003-05 ) головуючий
зобов'язаний роз'яснити потерпілому та його представнику зміст
вироку, строки і порядок його оскарження.
Визнати правильною практику тих судів, які у випадках, коли
справу розглянуто без участі потерпілого, направляють йому копію
вироку.
33. Суди повинні суворо додержувати вимог кримінального та
кримінально-процесуального законодавства України щодо забезпечення
прав потерпілого при закритті кримінальної справи. При вирішенні
питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності за
статтями 7, 7-1, 7-2, 7-3, 8, 9, 10, 11-1 КПК ( 1001-05 ) потрібно
з'ясувати думку потерпілого з цього приводу.
Суд зобов'язаний повідомити про закриття справи потерпілого
або його представника шляхом вручення чи направлення їм копії
відповідної постанови, яка згідно зі ст. 12 КПК ( 1001-05 ) може
бути оскаржена ними в апеляційному порядку.
У разі закриття справи потерпілому необхідно роз'яснити право
звернутися з позовними вимогами в порядку цивільного судочинства
без сплати державного мита.
34. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Пленуму
Верховного Суду України від 22 грудня 1978 р. N 8 ( v0008700-78 )
"Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами
України
норм
кримінально-процесуального законодавства, якими
передбачені права потерпілих від злочинів" (зі змінами, внесеними
постановами від 29 червня 1984 р. N 6, від 4 червня 1993 р. N 3
( v0003700-93 ) та від 3 грудня 1997 р. N 12 ( v0012700-97 ) та
від 25 січня 1974 р. N 2 ( v0002700-74 ) "Про судову практику в
кримінальних справах, які порушуються не інакше як за скаргою
потерпілого" (зі змінами, внесеними постановами від 30 грудня
1977 р. N 7, від 27 лютого 1981 р. N 2, від 4 червня 1993 р. N 3
( v0003700-93 ), від 13 січня 1995 р. N 3 ( v0003700-95 ) та від
3 грудня 1997 р. N 12 ( v0012700-97 ).

