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у відношенні особи, яка потерпає від насильства і щоб за-
безпечити право кожного члена сім’ї як громадянина на 
безпеку життя, волю і охорону гідності. 
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ЩОДО ДЕЯКИХ АСПЕКТІВ ІНСТИТУТУ 
УКЛАДЕННЯ УГОД У КРИМІНАЛЬНОМУ 

ПРОВАДЖЕННІ 

Із набранням чинності Кримінальним процесуальним 
кодексом України відбулись певні зміни у національному 
законодавстві, які зумовили виникнення принципово но-
вих інститутів кримінального судочинства. Одним із яких є 
інститут укладення угод у кримінальному провадженні, 
створений з метою задоволення інтересів сторін криміна-
льного провадження шляхом досягнення компромісу.  

Слід зазначити, що відповідно до ст. 468 КПК України 
може бути укладено такі види угод:  
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- угода про примирення між потерпілим та підозрюва-
ним чи обвинуваченим; 

- угода між прокурором та підозрюваним чи обвинува-
ченим про визнання винуватості. 

Угода про примирення є так званим врегулюванням 
суспільних відносин, проте, існують певні недоліки щодо 
посередництва під час реалізації даної угоди. Так, напри-
клад, не можна не погодитися із думкою Г. Ю. Саєнко, яка 
зазначає, що має місце невизначеність вимог до процесуа-
льного статусу особи-посередника, яка сприяє переговорам 
сторонами кримінального провадження при укладенні уго-
ди про примирення. Запропоновано здійснювати профе-
сійну підготовку посередників, внаслідок чого вони змо-
жуть виконувати обов’язки посередника-медіатора на фа-
ховому рівні в будь-яких правових спорах. Доцільність 
такої підготовки підтверджують результати проведеного 
анкетування, зокрема: 45,9% опитаних працівників вва-
жають, що посереднику необхідно мати вищу юридичну 
освіту, досвід роботи у галузі кримінального права, а 33,9% 
погодилися з тим, що вказаній особі необхідна спеціальна 
підготовка медіатора та практичний досвід. Акцентовано 
увагу на доцільності створення Єдиного реєстру медіаторів 
та спілки медіаторів України, яка б здійснювала контроль 
за професійною діяльністю медіаторів [2].  

У ст. 46 Кримінального кодексу України вже давно ви-
значені умови примирення винного з потерпілим, на відміну 
від угод про визнання винуватості. Щодо цього, Ю. М. Дьомін 
відмічає, що на практиці «домовленість» слідчого з підозрю-
ваним, обвинуваченим нерідко мала місце і раніше, однак 
при цьому підозрюваному, обвинуваченому не надавалось 
жодних процесуальних гарантій вирішення питання про 
покарання, що значно обмежувало ступінь його співпраці з 
органами досудового розслідування [3]. Отже, можна сказа-
ти, що даний вид угоди дає змогу досягнути консенсусу між 
сторонами провадження на взаємовигідних умовах, при 
яких сторона обвинувачення втрачає менше часу та ресур-
сів для розслідування кримінального правопорушення, у 
той час як, підозрюваний чи обвинувачений отримує мож-
ливість застосування щодо нього альтернативного покаран-
ня або взагалі звільнення від його відбування. 

Варто відмітити, що основоположним завданням укла-
дання угод є не встановлення істини у кримінальному  
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провадженні, а задоволення потреб сторін шляхом досяг-
нення домовленості між ними.  

Також поряд із низкою позитивних чинників, існують 
деякі проблемні питання, наприклад, укладення угоди про 
визнання винуватості цілком може нівелювати принцип 
презумпції невинуватості особи. Не слід забувати й про те, 
що цілком можливо процес доказування з боку сторони 
обвинувачення може відійти на другий план, оскільки пі-
дозрюваний чи обвинувачений заздалегідь визнає себе ви-
нуватим у вчиненні того чи іншого кримінального право-
порушення. 

Загалом, інститут укладення угод, як і будь-яка інша 
інституція кримінального судочинства, створена з метою 
позитивної динаміки його функціонування. 

На наше переконання, відносно новий для вітчизняно-
го законодавства інститут укладення угод сприяє спро-
щенню процедури кримінального провадження, а також 
надає змогу сторонам вільно в межах закону реалізовувати 
свої права. Що стосується саме угод про визнання винува-
тості, то позитив ми вбачаємо у тому, що підозрюваний чи 
обвинувачений набуває певних змін у своєму процесуаль-
ному статусі, оскільки отримує змогу брати участь у вста-
новлені винуватості та призначенні покарання. 
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