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1 Кримінальне провадження на підставі угод.  

Коментована стаття КПК закріплює два види угод, які можуть укладатися учасниками процесу у 

кримінальному судочинстві. Метою угоди є суб'єктивно бажаний результат, який повинен настати 

після її укладення та затвердження. Найважливішою ознакою угоди є її правомірний характер. 

Угода про примирення - це угода між потерпілим та стороною захисту, в якій названі сторони 

узгоджують умови відповідальності підозрюваного або обвинуваченого за умови вчинення ним дій, 

спрямованих на відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. 

     Угода про визнання винуватості - це угода між прокурором та підозрюваним (обвинуваченим), 

в якій названі сторони узгоджують умови відповідальності підозрюваного або обвинуваченого 

залежно від його дій після початку кримінального провадження або після вручення письмового 

повідомлення про підозру щодо співпраці у викритті кримінального правопорушення. Угода має на 

меті, з одного боку, пом'якшення покарання обвинуваченого, а з другого - зменшення навантаження 

на систему здійснення правосуддя у кримінальних справах, процесуальне спрощення розгляду справ. 

Угода про примирення може бути укладена за ініціативою потерпілого, підозрюваного або 

обвинуваченого. Домовленості стосовно угоди про примирення можуть проводитися самостійно 

потерпілим і підозрюваним чи обвинуваченим, захисником і представником або за допомогою іншої 

особи, погодженої сторонами кримінального провадження (крім слідчого, прокурора або судді). 

Угода про примирення у кримінальних провадженнях щодо злочинів, пов’язаних з домашнім 

насильством, може бути укладена лише за ініціативою потерпілого, його представника або законного 

представника. 

Якщо дії чи інтереси законного представника суперечать інтересам особи, яку він представляє, 

за рішенням прокурора, слідчого судді, суду такий законний представник замінюється іншим із 

числа осіб, визначених статтею 44 КПК. 

Угода про визнання винуватості може бути укладена за ініціативою прокурора або 

підозрюваного чи обвинуваченого. Угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи 

обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів 

невеликої чи середньої тяжкості та у кримінальному провадженні у формі приватного 

обвинувачення. Укладення угоди про примирення у кримінальному провадженні щодо 

уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв’язку з яким 

здійснюється провадження щодо юридичної особи, не допускається. 

  Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може 

бути укладена у провадженні щодо: 

1) кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів; 

2) особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро 

України за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, 
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віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, якщо інформація щодо 

вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами; 

3) особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою 

групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, 

який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, 

вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена 

доказами. 

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути 

укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним 

чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні 

щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв’язку з 

яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо 

кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам 

або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не 

допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення 

ними угоди. 

Укладення угоди про примирення або про визнання винуватості може ініціюватися в будь-який 

момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення 

вироку. У разі недосягнення згоди щодо укладення угоди факт її ініціювання і твердження, що були 

зроблені з метою її досягнення, не можуть розглядатися як відмова від обвинувачення або як 

визнання своєї винуватості. 

Слідчий, прокурор зобов’язані проінформувати підозрюваного та потерпілого про їхнє право на 

примирення, роз’яснити механізм його реалізації та не чинити перешкод в укладенні угоди про 

примирення. У разі якщо кримінальне провадження здійснюється щодо кількох осіб, які 

підозрюються чи обвинувачуються у вчиненні одного або кількох кримінальних правопорушень, і 

згода щодо укладення угоди досягнута не з усіма підозрюваними чи обвинуваченими, угода може 

бути укладена з одним (кількома) з підозрюваних чи обвинувачених. Кримінальне провадження 

щодо особи (осіб), з якими досягнуто згоди, підлягає виділенню в окреме провадження. 

У разі якщо в кримінальному провадженні беруть участь кілька потерпілих від одного 

кримінального правопорушення, угода може бути укладена та затверджена лише з усіма 

потерпілими. У разі якщо в кримінальному провадженні беруть участь кілька потерпілих від різних 

кримінальних правопорушень, і згода щодо укладення угоди досягнута не з усіма потерпілими, угода 

може бути укладена з одним (кількома) з потерпілих. Кримінальне провадження щодо особи (осіб), 

яка досягла згоди, підлягає виділенню в окреме провадження. 

Прокурор при вирішенні питання про укладення угоди про визнання винуватості зобов’язаний 

враховувати такі обставини: 

1) ступінь та характер сприяння підозрюваного чи обвинуваченого у проведенні кримінального 

провадження щодо нього або інших осіб; 

2) характер і тяжкість обвинувачення (підозри); 

3) наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидшого досудового розслідування і судового 

провадження, викритті більшої кількості кримінальних правопорушень; 

4) наявність суспільного інтересу в запобіганні, виявленні чи припиненні більшої кількості 

кримінальних правопорушень або інших більш тяжких кримінальних правопорушень. 

Зміст угод про примирення та про визнання винуватості.го 

  В угоді про примирення зазначаються її сторони, формулювання підозри чи обвинувачення та 

його правова кваліфікація із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну 

відповідальність, істотні для відповідного кримінального провадження обставини, розмір шкоди, 

завданої кримінальним правопорушенням, строк її відшкодування чи перелік дій, не пов’язаних з 

відшкодуванням шкоди, які підозрюваний чи обвинувачений зобов’язані вчинити на користь 

потерпілого, строк їх вчинення, узгоджене покарання та згода сторін на його призначення або на 

призначення покарання та звільнення від його відбування з випробуванням, наслідки укладення та 

затвердження угоди, передбачені статтею 473 КПК, наслідки невиконання угоди.В угоді зазначається 

дата її укладення та вона скріплюється підписами сторін. 

В угоді про визнання винуватості зазначаються її сторони, формулювання підозри чи 

обвинувачення та його правова кваліфікація з зазначенням статті (частини статті) закону України про 
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кримінальну відповідальність, істотні для відповідного кримінального провадження обставини, 

беззастережне визнання підозрюваним чи обвинуваченим своєї винуватості у вчиненні 

кримінального правопорушення, обов’язки підозрюваного чи обвинуваченого щодо співпраці у 

викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою (якщо відповідні домовленості 

мали місце), умови часткового звільнення підозрюваного, обвинуваченого від цивільної 

відповідальності у вигляді відшкодування державі збитків внаслідок вчинення ним кримінального 

правопорушення, узгоджене покарання та згода підозрюваного, обвинуваченого на його призначення 

або на призначення покарання та звільнення від його відбування з випробуванням, умови 

застосування спеціальної конфіскації, наслідки укладення та затвердження угоди, 

передбачені статтею 473 КПК, наслідки невиконання угоди. В угоді зазначається дата її укладення та 

вона скріплюється підписами сторін. 

Наслідком укладення та затвердження угоди про примирення є: 

1) для підозрюваного чи обвинуваченого - обмеження права оскарження вироку згідно з 

положеннями статей 394 і 424 КПК та відмова від здійснення прав, передбачених пунктом 1 частини 

четвертої статті 474 КПК; 

2) для потерпілого - обмеження права оскарження вироку згідно з положеннями статей 

394 і 424 КПК та позбавлення права вимагати в подальшому притягнення особи до кримінальної 

відповідальності за відповідне кримінальне правопорушення і змінювати розмір вимог про 

відшкодування шкоди. 

2. Наслідком укладення та затвердження угоди про визнання винуватості для прокурора, 

підозрюваного чи обвинуваченого є обмеження їх права оскарження вироку згідно з 

положеннями статей 394 та 424 КПК, а для підозрюваного чи обвинуваченого - також його відмова 

від здійснення прав, передбачених абзацами першим та четвертим пункту 1 частини четвертої статті 

474 КПК. 

Якщо угоди досягнуто під час досудового розслідування, обвинувальний акт з підписаною 

сторонами угодою невідкладно надсилається до суду. Прокурор має право відкласти направлення до 

суду обвинувального акта з підписаною сторонами угодою до отримання висновку експерта або 

завершення проведення інших слідчих дій, необхідних для збирання та фіксації доказів, які можуть 

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

результату у разі відмови суду в затвердженні угоди. 

Розгляд щодо угоди проводиться судом під час підготовчого судового засідання за обов’язкової 

участі сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження. Відсутність інших 

учасників судового провадження не є перешкодою для розгляду. 

Якщо угоди досягнуто під час судового провадження, суд невідкладно зупиняє проведення 

процесуальних дій і переходить до розгляду угоди. Перед ухваленням рішення про затвердження 

угоди про визнання винуватості суд під час судового засідання повинен з’ясувати в обвинуваченого, 

чи цілком він розуміє: 

1) що він має право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов’язаний довести кожну 

обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого його обвинувачують, а він має 

такі права: 

мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення; 

мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та 

випадках, передбачених законом, або захищатися самостійно; 

допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик 

свідків і подати докази, що свідчать на його користь; 

2) наслідки укладення та затвердження угод, передбачені статтею 473 КПК; 

3) характер кожного обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим; 

4) вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди 

судом. 

  Перед прийняттям рішення про затвердження угоди про примирення суд під час судового 

засідання повинен з’ясувати в обвинуваченого, чи цілком він розуміє: 

1) що він має право на справедливий судовий розгляд, під час якого сторона обвинувачення 

зобов’язана довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого його 

обвинувачують, а він має такі права: 

мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення; 
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мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та 

випадках, передбачених законом, або захищатися самостійно; 

допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик 

свідків і подати докази, що свідчать на його користь; 

2) наслідки укладення та затвердження угод, передбачені статтею 473 КПК; 

3) характер кожного обвинувачення; 

4) вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди 

судом. 

Крім того, перед прийняттям рішення про затвердження угоди про примирення суд під час 

судового засідання повинен з’ясувати у потерпілого, чи цілком він розуміє наслідки затвердження 

угоди, передбачені статтею 473 КПК. 

Суд зобов’язаний переконатися у судовому засіданні, що укладення угоди сторонами є 

добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком 

обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Для з’ясування 

добровільності укладення угоди у разі необхідності суд має право витребовувати документи, у тому 

числі скарги підозрюваного чи обвинуваченого, подані ним під час кримінального провадження, та 

рішення за наслідками їх розгляду, а також викликати в судове засідання осіб та опитувати їх. Суд 

перевіряє угоду на відповідність вимогам КПК та/або закону. Суд відмовляє в затвердженні угоди, 

якщо: 1) умови угоди суперечать вимогам КПК та/або закону, в тому числі допущена неправильна 

правова кваліфікація кримінального правопорушення, яке є більш тяжким ніж те, щодо якого 

передбачена можливість укладення угоди; 2) умови угоди не відповідають інтересам суспільства; 3) 

умови угоди порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб; 4) існують обґрунтовані 

підстави вважати, що укладення угоди не було добровільним, або сторони не примирилися; 5) 

очевидна неможливість виконання обвинуваченим взятих на себе за угодою зобов’язань; 6) відсутні 

фактичні підстави для визнання винуватості. 

У такому разі досудове розслідування або судове провадження продовжуються у загальному 

порядку. Повторне звернення з угодою в одному кримінальному провадженні не 

допускається.ромирення 

Вирок на підставі угоди.ві угоди 

Якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує 

угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання. 

Вирок на підставі угоди повинен відповідати загальним вимогам до обвинувальних вироків з 

урахуванням особливостей, передбачених КПК. 

Мотивувальна частина вироку на підставі угоди має містити: формулювання обвинувачення та 

статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, яка передбачає 

кримінальне правопорушення, у вчиненні якого обвинувачувалася особа; відомості про укладену 

угоду, її реквізити, зміст та визначена міра покарання; мотиви, з яких суд виходив при вирішенні 

питання про відповідність угоди вимогам цього Кодексу та закону і ухваленні вироку, та положення 

закону, якими він керувався. 

У резолютивній частині вироку на підставі угоди повинно міститися рішення про затвердження 

угоди із зазначенням її реквізитів, рішення про винуватість особи із зазначенням статті (частини 

статті) закону України про кримінальну відповідальність, рішення про призначення узгодженої 

сторонами міри покарання за кожним з обвинувачень та остаточна міра покарання, а також інші 

відомості, передбачені статтею 374 КПК. 

Вирок на підставі угоди може бути оскаржений у порядку, передбаченому цим Кодексом, з 

підстав, передбачених статтею 394 КПК. 

У разі невиконання угоди про примирення або про визнання винуватості потерпілий чи 

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

скасування вироку. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, може бути подано 

протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за 

вчинення відповідного кримінального правопорушення. 

Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, розглядається в судовому засіданні 

за участю сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження. Відсутність інших 

учасників судового провадження не є перешкодою для судового розгляду. 
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Суд своєю ухвалою скасовує вирок, яким затверджена угода, якщо особа, яка звернулася з 

відповідним клопотанням, доведе, що засуджений не виконав умови угоди. Наслідком скасування 

вироку є призначення судового розгляду в загальному порядку або направлення матеріалів 

провадження для завершення досудового розслідування в загальному порядку, якщо угода була 

ініційована на стадії досудового розслідування. 

Ухвала про скасування вироку, яким була затверджена угода, або про відмову у скасуванні 

вироку може бути оскаржена в апеляційному порядку.Умисне невиконання угоди є підставою для 

притягнення особи до відповідальності, встановленої законом. 

2 Порядок кримінального провадження щодо неповнолітніх. 

Кримінальне провадження щодо неповнолітньої особи, в тому числі, якщо кримінальне 

провадження здійснюється щодо декількох осіб, хоча б одна з яких є неповнолітньою, здійснюється 

слідчим, який спеціально уповноважений керівником органу досудового розслідування на здійснення 

досудових розслідувань щодо неповнолітніх. Під час кримінального провадження щодо 

неповнолітнього, в тому числі під час провадження щодо застосування примусових заходів 

виховного характеру, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд та всі інші особи, що беруть у ньому 

участь, зобов’язані здійснювати процесуальні дії в порядку, що найменше порушує звичайний уклад 

життя неповнолітнього та відповідає його віковим та психологічним особливостям, роз’яснювати 

суть процесуальних дій, рішень та їх значення, вислуховувати його аргументи при прийнятті 

процесуальних рішень та вживати всіх інших заходів, спрямованих на уникнення негативного 

впливу на неповнолітнього. 

      У Кримінальному процесуальному кодексі України змінено підхід у проведені досудового 

слідства та судового розгляду кримінальних правопорушень вчинених неповнолітніми. 

Під час досудового розслідування та судового розгляду кримінальних правопорушень, вчинених 

неповнолітніми, крім обставин, передбачених статтею 91 КПК, також з’ясовуються: 

1) повні і всебічні відомості про особу неповнолітнього: його вік (число, місяць, рік 

народження), стан здоров’я та рівень розвитку, інші соціально-психологічні риси особи, які 

необхідно враховувати при індивідуалізації відповідальності чи обранні заходу виховного характеру. 

За наявності даних про розумову відсталість неповнолітнього, не пов’язану з психічною хворобою, 

повинно бути також з’ясовано, чи міг він повністю усвідомлювати значення своїх дій і в якій мірі міг 

керувати ними; 

2) ставлення неповнолітнього до вчиненого ним діяння; 

3) умови життя та виховання неповнолітнього; 

4) наявність дорослих підбурювачів та інших співучасників кримінального правопорушення. 

При дослідженні умов життя та виховання неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого 

належить з’ясувати: 

1) склад сім’ї неповнолітнього, обстановку в ній, взаємини між дорослими членами сім’ї та 

дорослими і дітьми, ставлення батьків до виховання неповнолітнього, форми контролю за його 

поведінкою, морально-побутові умови сім’ї; 

2) обстановку в школі чи іншому навчальному закладі або на виробництві, де навчається або 

працює неповнолітній, його ставлення до навчання чи роботи, взаємини з вихователями, учителями, 

однолітками, характер і ефективність виховних заходів, які раніше застосовувалися до нього; 

3) зв’язки і поведінку неповнолітнього поза домом, навчальним закладом та роботою. 

    Так, допит малолітньої або неповнолітньої особи проводиться виключно у присутності 

законного представника, педагога або психолога, а за необхідності - лікаря. За нормами КПК 1961 

року допит свідка у віці від 14 до 16 років проводився у присутності вище зазначених осіб тільки, 

якщо слідчий вважав це за необхідне. Разом з тим вперше слідчому і прокурору надається 

можливість у виняткових випадках, коли участь законного представника може завдати шкоди 

інтересам малолітнього або неповнолітнього свідка, потерпілого, за клопотанням малолітнього або 

неповнолітнього чи з власної ініціативи обмежити участь законного представника у виконанні 

окремих слідчих (розшукових) дій або усунути його від участі у кримінальному провадженні та 

залучити замість нього іншого законного представника. 

      Вперше вводяться часові обмеження тривалості допиту малолітнього і неповнолітнього 

свідка. Допит малолітньої або неповнолітньої особи не може продовжуватися без перерви понад 

одну годину, а загалом - понад дві години на день. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n1081


    Вперше передбачено, що кримінальне провадження щодо неповнолітньої особи, в тому числі, 

якщо кримінальне провадження здійснюється щодо декількох осіб, хоча б одна з яких є 

неповнолітньою, здійснюється слідчим, який спеціально уповноважений керівником органу 

досудового розслідування на здійснення досудових розслідувань щодо неповнолітніх.  

    Так само вперше передбачається, що під час кримінального провадження щодо 

неповнолітнього, в тому числі під час провадження щодо застосування примусових заходів 

виховного характеру, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд та всі інші особи, що беруть у ньому 

участь, зобов’язані здійснювати процесуальні дії в порядку, що найменше порушує звичайний уклад 

життя неповнолітнього та відповідає його віковим та психологічним особливостям, роз’яснювати 

суть процесуальних дій, рішень та їх значення, вислуховувати його аргументи при прийнятті 

процесуальних рішень та вживати всіх інших заходів, спрямованих на уникнення негативного 

впливу на неповнолітнього. 

     У кримінальному провадженні щодо осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні 

кримінального правопорушення у віці до 18 років, участь захисника є обов'язковою з моменту 

встановлення факту неповноліття або виникнення будь-яких сумнівів у тому, що особа є 

повнолітньою (п. 1 ч. 2 ст. 52 КПК). 

    Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 14 ЗУ від 2 червня 2011 р. "Про безоплатну правову допомогу" такі особи 

є суб'єктами права на безоплатну правову допомогу. Тому, якщо для захисту неповнолітнього не 

було залучено (запрошено) захисника, то відповідно до частин 2 і 3 ст. 49 КПК слідчий, прокурор 

виносить постанову, а слідчий суддя чи суд постановляє ухвалу, якою доручає Центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги призначити адвоката для здійснення захисту за 

призначенням та забезпечити його прибуття у зазначені у постанові (ухвалі) час і місце для участі у 

кримінальному провадженні. Постанова (ухвала) про доручення призначити адвоката є обов'язковою 

для негайного виконання. 

Комплексна психолого-психіатрична і психологічна експертиза  неповнолітнього підозрюваного 

чи обвинуваченого. 

     Для з'ясування у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх обставин, які мають 

значення для прийняття законного, обгрунтованого і справедливого рішення щодо неповнолітнього, 

закон передбачає призначення психіатричної експертизи, яка має своїм предметом дослідження 

хвору психіку, патологію психічної діяльності, та психологічної експертизи, яка дозволяє дослідити 

рівень розумової відсталості, не пов'язаної з психічною хворобою, а також комплексної психолого-

психіатричної експертизи, яка передбачає одночасне використання спеціальних знань у галузях 

судової психіатрії та дитячої і юнацької психології. 

    Пленум ВСУ у п. 18 постанови № 2 від 15 травня 2006 р. "Про практику розгляду судами 

справ про застосування примусових заходів виховного характеру" рекомендував судам призначати 

комплексну судову експертизу із залученням ще ширшого кола осіб, які мають спеціальні знання, 

необхідні для більш глибокого, повного і всебічного дослідження обставин, які підлягають 

встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх: "Якщо є підстави вважати, що 

неповнолітній за своїм інтелектуальним розвитком не досяг віку (14,16 або 18 років), який відповідає 

даним свідоцтва про народження чи іншого документа, необхідно призначити комплексну 

психолого-психіатрично-педагогічну експертизу, за допомогою якої це можна підтвердити або 

спростувати. У разі підтвердження висновком експертизи наявності у неповнолітнього розумової чи 

психічної відсталості (не пов'язаної із психічним розладом) такого ступеня, за якого він за розвитком 

не відповідає віку, про який свідчать документи про народження, суд мас поставити на розгляд 

питання щодо визнання неповнолітнього таким, що не досяг віку, з якого може наставати 

кримінальна відповідальність та можливе застосування примусових заходів виховного характеру".  

     Згідно з ч. 6 ст. 101 КПК експерт, який дає висновок щодо психічного стану підозрюваного, 

обвинуваченого, не має права стверджувати у висновку, чи мав підозрюваний, обвинувачений такий 

психічний стан, який становить елемент кримінального правопорушення, або елемент, що виключає 

відповідальність за кримінальне правопорушення (ч. 6 ст. 101 КПК). Це пояснюється тим, що 

питання про наявність чи відсутність елементів кримінального правопорушення або елементів, які 

виключають кримінальне правопорушення, виходять за межі компетенції експерта і належать до 

компетенції органу чи особи, які здійснюють кримінальне провадження, - слідчого, прокурора, 

слідчого судді, судді, суду. 



    Якщо для проведення експертизи залучається кілька експертів, експерти мають право скласти 

один висновок або окремі висновки. Висновок експерта не є обов'язковим для особи або органу, який 

здійснює провадження, але незгода з висновком експерта повинна бути вмотивована у відповідних 

постанові, ухвалі, вироку (частини 8, 10 ст. 101 КПК). 

Законний представник неповнолітнього. 

     Батьки або інші законні представники неповнолітнього беруть участь у кримінальному 

провадженні за участю неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого. 

  Законні представники викликаються в судове засідання. Їхнє неприбуття не зупиняє судового 

провадження, крім випадків, коли суд визнає необхідною їх участь. Вони перебувають у залі 

судового засідання протягом усього судового провадження, а в разі необхідності можуть бути 

допитані як свідки. У виняткових випадках, коли участь законного представника може завдати 

шкоди інтересам неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого, суд за його клопотанням, 

клопотанням прокурора чи за власною ініціативою своєю ухвалою має право обмежити участь 

законного представника у виконанні окремих процесуальних чи судових дій або усунути його від 

участі у кримінальному провадженні і залучити замість нього іншого законного представника. 

Неповнолітній підозрюваний чи обвинувачений повідомляється або викликається слідчим, 

прокурором, слідчим суддею чи судом через його батьків або інших законних представників. Інший 

порядок допускається лише в разі, якщо це зумовлюється обставинами, встановленими під час 

кримінального провадження. 

Якщо неповнолітній не досяг шістнадцятирічного віку або якщо неповнолітнього визнано 

розумово відсталим, на його допиті за рішенням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду або за 

клопотанням захисника забезпечується участь законного представника, педагога чи психолога, а у 

разі необхідності - лікаря. 

До початку допиту законному представнику, педагогу, психологу або лікарю роз’яснюється їхнє 

право ставити запитання неповнолітньому підозрюваному чи обвинуваченому. Слідчий, прокурор 

вправі відвести поставлене запитання, але відведене запитання повинно бути занесено до протоколу.  

Про час і місце судового розгляду за участю неповнолітнього обвинуваченого суд повідомляє 

відповідну службу у справах дітей та уповноважений підрозділ органів Національної поліції. Суд має 

право також викликати в судове засідання представників цих установ. 

  Представники служби у справах дітей та уповноваженого підрозділу органів Національної 

поліції мають право заявляти клопотання, ставити запитання неповнолітньому обвинуваченому, його 

законному представнику, потерпілому, свідкам, експерту і спеціалісту, висловлювати думку з 

приводу найбільш доцільних заходів щодо обвинуваченого з метою його перевиховання. 

3 Підстави для здійснення кримінального провадження щодо застосування примусових 

заходів медичного характеру. 

Згідно зі ст. 19 КК не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під час вчинення 

суспільно небезпечного діяння перебувала в стані неосудності. Не підлягає покаранню також особа, 

яка вчинила кримінальне правопорушення у стані осудності, але захворіла на психічну хворобу до 

постановлення вироку, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії або керувати ними. 

Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру, 

передбачених законом України про кримінальну відповідальність, здійснюється за наявності 

достатніх підстав вважати, що: 

1) особа вчинила суспільно небезпечне діяння, передбачене законом України про кримінальну 

відповідальність, у стані неосудності; 

2) особа вчинила кримінальне правопорушення у стані осудності, але захворіла на психічну 

хворобу до постановлення вироку. 

  Якщо під час досудового розслідування будуть встановлені підстави для здійснення 

кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру, слідчий, 

прокурор виносить постанову про зміну порядку досудового розслідування і продовжує його згідно з 

правилами, передбаченими цією главою. 

  Кримінально-правова оцінка суспільно небезпечного діяння, вчиненого у стані неосудності, 

повинна ґрунтуватися лише на відомостях, які характеризують суспільну небезпеку вчинених дій. 

При цьому не враховуються попередня судимість, факт вчинення раніше кримінального 

правопорушення, за який особу звільнено від відповідальності або покарання, факт застосування до 



неї примусових заходів медичного характеру.  Примусові заходи медичного характеру 

застосовуються лише до осіб, які є суспільно небезпечними. 

Досудове розслідування у кримінальному провадженні  щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру щодо обмежено осудних осіб. 

Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру здійснюється слідчим згідно із загальними правилами, передбаченими КПК з 

урахуванням положень цієї глави.  Досудове розслідування щодо осіб, які підозрюються у вчиненні 

кримінального правопорушення у стані обмеженої осудності, здійснюється слідчим згідно із 

загальними правилами. Суд, ухвалюючи вирок, може врахувати стан обмеженої осудності як 

підставу для застосування примусових заходів медичного характеру. 

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових 

заходів медичного характеру встановлюються: 

1) час, місце, спосіб та інші обставини вчинення суспільно небезпечного діяння або 

кримінального правопорушення; 

2) вчинення цього суспільно небезпечного діяння або кримінального правопорушення цією 

особою; 

3) наявність у цієї особи розладу психічної діяльності в минулому, ступінь і характер розладу 

психічної діяльності чи психічної хвороби на час вчинення суспільно небезпечного діяння або 

кримінального правопорушення чи на час досудового розслідування; 

4) поведінка особи до вчинення суспільно небезпечного діяння або кримінального 

правопорушення і після нього; 

5) небезпечність особи внаслідок її психічного стану для самої себе та інших осіб, а також 

можливість спричинення іншої істотної шкоди такою особою; 

6) характер і розмір шкоди, завданої суспільно небезпечним діянням або кримінальним 

правопорушенням. 

7) обставини, що підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній 

конфіскації, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння або кримінального 

правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для 

схиляння особи до вчинення суспільно небезпечного діяння або кримінального правопорушення, 

фінансування та/або матеріального забезпечення суспільно небезпечного діяння або кримінального 

правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом суспільно небезпечного діяння 

або кримінального правопорушення, в тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, 

виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення суспільно небезпечного 

діяння або кримінального правопорушення. 

 Особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або 

вирішувалося питання про їх застосування, користується правами підозрюваного та обвинуваченого 

в обсязі, який визначається характером розладу психічної діяльності чи психічного захворювання 

відповідно до висновку судово-психіатричної експертизи, та здійснює їх через законного 

представника, захисника. 

Участь захисника  та запобіжні заходи в кримінальному провадженні щодо застосування 

примусових заходів медичного характеру. 

У кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру 

участь захисника є обов’язковою. 

До особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру 

або вирішувалося питання про їх застосування, можуть бути застосовані судом такі запобіжні 

заходи: 

1) передання на піклування опікунам, близьким родичам чи членам сім’ї з обов’язковим 

лікарським наглядом; 

2) поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що виключають її 

небезпечну поведінку. 

Передбачені частиною першою цієї статті запобіжні заходи застосовуються судом до особи з 

моменту встановлення факту розладу психічної діяльності чи психічної хвороби. 

Застосування передбачених запобіжних заходів здійснюється згідно із загальними правилами, 

передбаченими КПК. 

У коментованій статті передбачено лише два запобіжних заходи: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n3984


а) передання на піклування опікунам, близьким родичам чи членам сім' ї при обов'язковому 

лікарському нагляді; 

б) поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають небезпечну поведінку такої 

особи. 

     Право на застосування таких запобіжних заходів належить виключно суду. 

Законодавець передбачив, що запобіжні заходи застосовуються судом до особи 

з моменту встановлення факту розладу психічної діяльності чи психічної хвороби. 

Види психіатричних закладів наведено у ст. 94 КК. Запобіжні заходи, про які йде мова в 

коментованій статті, застосовуються судом згідно з вимогами статей 177-178 КПКтеру 

     Стаття 514 КПК регулює продовження, зміну або припинення застосування примусових заходів 

медичного характеру лише щодо осіб, які вчинили суспільно небезпечне діяння в стані неосудності. 

Про скасування таких заходів щодо осіб, які після вчинення кримінального правопорушення 

захворіли на психічну хворобу, див. ст. 515 КПК і коментар до неї. 

Питання продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів медичного 

характеру вирішується судом, у межах територіальної юрисдикції якого застосовується такий захід 

чи відбувається лікування. 

Суд за місцем лікування такої особи вирішує ці питання в тому випадку, коли ухвала суду 

виконується поза місцем діяльності суду, який застосував заходи медичного характеру. 

     Зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру може бути тоді, 

коли особа видужала або коли в результаті змін у стані її здоров'я відпала потреба в раніше 

застосованих заходах медичного характеру і вона не становить більше небезпеки для суспільства. 

     Приводом до розгляду кримінального провадження відповідно до ч. 3 ст. 514 КПК є подання 

представника медичного закладу, де тримається дана особа, відповідно ст. 95 КК та в порядку, 

передбаченому ст. 512 КПК. 

До такого подання додається висновок комісії лікарів-психіатрів, який обґрунтовує необхідність 

продовження, зміни або припинення застосування таких примусових заходів. 

У судове засідання викликаються: прокурор, захисник, представник медичного закладу, 

представник лікарської комісії, що дала висновок, особа щодо якої вирішується питання про 

продовження, зміну або припинення застосування примусових заходів медичного характеру (якщо 

дозволяє стан її здоров'я). 

При зміні примусових заходів медичного характеру суд вправі змінити тип психіатричного 

закладу, перевести особу в психіатричний заклад з менш суворим наглядом, скоротити строк 

перебування у відповідному психіатричному закладі. 

У результаті розгляду справи суд виносить ухвалу, якою: скасовує примусовий захід медичного 

характеру, змінює його; відмовляє в задоволенні подання представника медичного закладу, де 

тримається особа. 

Психіатрична експертиза. 

      Слідчий, прокурор зобов’язані залучити експерта (експертів) для проведення психіатричної 

експертизи у разі, якщо під час кримінального провадження будуть встановлені обставини, які дають 

підстави вважати, що особа під час вчинення суспільно небезпечного діяння була в неосудному або 

обмежено осудному стані або вчинила кримінальне правопорушення в осудному стані, але після його 

вчинення захворіла на психічну хворобу, яка позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії або 

керувати ними. Такими обставинами, зокрема, є: 

1) наявність згідно з медичним документом у особи розладу психічної діяльності або психічного 

захворювання; 

2) поведінка особи під час вчинення суспільно небезпечного діяння або після нього була або є 

неадекватною (затьмарення свідомості, порушення сприйняття, мислення, волі, емоцій, інтелекту чи 

пам’яті тощо). 

У разі необхідності здійснення тривалого спостереження та дослідження особи може бути 

проведена стаціонарна психіатрична експертиза, для чого така особа направляється до відповідного 

медичного закладу на строк не більше двох місяців. Питання про направлення особи до медичного 

закладу для проведення психіатричної експертизи вирішується під час досудового розслідування - 

ухвалою слідчого судді за клопотанням сторони кримінального провадження в порядку, 

передбаченому для подання та розгляду клопотань щодо обрання запобіжного заходу, а під час 

судового провадження - ухвалою суду. 



Ухвала слідчого судді про направлення особи до медичного закладу для проведення 

психіатричної експертизи або відмова у такому направленні може бути оскаржена в апеляційному 

порядку. 
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