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НАСЛІДКИ 
 

В статті досліджено відмінності примирення винного з потерпілим та укладання угоди про примирення. Розглянуто 

їх особливості та характерні ознаки, аналізовано передумови укладання примирення, порядок здійснення, перелік осіб, 

що можуть сприяти укладенню та правові наслідки вчинення.  

Акцентовано, що належне закріплення на законодавчому рівні реалізації зазначених інститутів є необхідною умовою 

дотримання прав і свобод особи в правовій державі.   

Ключові слова: примирення винного з потерпілим, угода про примирення, кримінальна відповідальність  

 

Постановка проблеми: В процесі станов-

лення і розвитку правової держави, важливим є 

забезпечення реалізації принципів гуманізму, 

демократизму та індивідуалізації кримінальної 

відповідальності з метою належного захисту 

прав і свобод людини. Одним із напрямів 

реформування національної правової системи є 

відхід держави від виключно каральної 

функції, розширення засади диспозитивності в 

кримінальному процесі, що викликані збіль-

шенням кількості повідомлень про кримінальні 

правопорушення. Саме тому виникає необхід-

ність в удосконаленні застосування спрощених 

порядків кримінальних проваджень та розме-

жуванні звільнення від кримінальної відпові-

дальності у зв'язку з примиренням винного з 

потерпілим та укладанням угоди про 

примирення, що й підтверджує актуальність 

зазначеної теми. 

Аналіз останніх досліджень: Проблема 

розмежування примиренням винного з 

потерпілим та укладання угоди про 

примирення - неодноразово становило предмет 

наукових досліджень різних вчених.  

Так, зазначеній темі присвячені роботи 

наступних науковців: А.М. Бойко, Ю.В. 

Бауліна, Л.Д. Удалова, М.І. Хавронюка, С.С. 

Чернявського та інших.  

Мета статті: аналіз та розмежування умов і 

порядку реалізації інституту примиренням винно-

го з потерпілим та укладання угоди про примирен-

ня. Проаналізувати правові наслідки звільнення 

особи від кримінальної відповідальності зв'язку з 

примиренням винного з потерпілим та 

укладанням угоди про примирення. 

 Основні результати досліджень: 

Кримінальний кодекс України (далі - КК 

України), передбачає можливість звільнення 

від  кримінальної відповідальності особи, яка 

вперше вчинила злочин невеликої тяжкості, у 

зв'язку з примиренням винного з потерпілим на 

підставі ст. 46 КК України.  

Відповідно до ч.4 ст.56 Кримінального 

процесуального кодексу України (далі - КПК 

України) потерпілий може укласти угоду про 

примирення з підозрюваним або 

обвинуваченим, що може слугувати підставою 

для закриття кримінального провадження.   

В процесі реалізації зазначених 

можливостей необхідно розрізняти підстави, 

умови і наслідки зазначених вище дій:  

По-перше, вказані інститути відрізняються 

за джерелом закріплення норм, що 

забезпечують дані можливості. Так,  

застосування інституту угоди про примирення 

між потерпілим та підозрюваним ґрунтується 

на нормах кримінального процесуального 

права, а існування інституту звільнення від 

кримінальної відповідальності у зв’язку з 

примиренням з потерпілим - на нормах як 

матеріального, так і процесуального права.  

По-друге, примиренням винного з 

потерпілим та укладання угоди про примирення 

також відрізняється за передумовами виникнен-

ня звільнення особи від кримінальної відпові-

дальності. Для звільнення особи від криміналь-

ної відповідальності на підставі ст. 46 КК 

України необхідною передумовою є вчинення 

особою вперше злочину невеликої тяжкості або 

необережного злочину середньої тяжкості, крім 
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корупційних злочинів. У свою чергу, укладення 

угоди про примирення - не обмежено вимогою 

вчинення злочину вперше та може бути 

укладена в провадженні щодо злочинів 

середньої тяжкості незалежно від форми вини. 

По-третє, дані інститути відрізняються 

колом осіб, що сприяють укладення 

примирення. Примирення за ст. 46 КК України 

може бути ініційоване: винниим, потерпілим, 

їх близькими родичами чи знайомими, 

працівниками правоохоронних органів, судом. 

Ініціатором укладення угоди про примирення 

за ст. 469 КПК України може бути лише 

потерпілий, підозрюваний або обвинуваченого. 

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 угоду про примирення буде ініційоване 

іншими особами, які відповідно до вимог ч. 1 

ст. 469 КПК України не мають на це право - суд 

може постановити ухвалу про відмову у 

затвердженні угоди про примирення [3]. 

По-четверте, відмінними є наслідки 

застосування цих інститутів.  Внаслідок 

реалізації примирення за ст. 46 КК України 

особа,  яка вчинила злочин, визнається 

несудимою і не буде нести покарання за 

вчинене. Якщо ж буде затверджено угоду про 

примирення, суд, керуючись положеннями 

постанови Пленуму Вищого спеціалізованого 

суду України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ від 11 грудня 2015 року No 13 «Про 

практику здійснення судами кримінального 

провадження на підставі угод», може:  

1) звільнити обвинуваченого від 

кримінальної відповідальності на підставі ст. 

46 КК України;  

2) призначити узгоджену сторонами міру 

покарання;  

3) звільнити особу від відбування 

призначеного покарання з випробуванням [4]. 

Висновки та пропозиції: В процесі 

порівняння звільнення особи від кримінальної 

відповідальності у зв’язку з примиренням 

винного з потерпілим та укладення угоди про 

примирення, можемо дійти висновку, що данні 

інститути є не тотожними і відрізняються за 

джерелом закріплення правових можливостей, 

передумовами виникнення, колом осіб, що 

можуть сприяти укладенню примирення та 

наслідками вчинення таких дій. Однак, 

незважаючи на різні правові наслідки реалізації 

звільнення особи від кримінальної 

відповідальності у зв’язку з примиренням 

винного з потерпілим та укладення угоди про 

примирення, обидва інститути є необхідними 

для належного захисту прав і свобод людини в 

правовій державі. 
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ПРИМИРЕНИЮ ВИНОВНОГО С ПОТЕРПЕВШИМ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА О ПРИМИРЕНИИ: 

УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ И ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

В статье исследованы различия примирения виновного с потерпевшим и заключения соглашения о примирении. 

Рассмотрены их особенности и характерные признаки, Проанализированы предпосылки заключения примирения, 

порядок осуществления, перечень лиц, которые могут способствовать заключению и правовые последствия 

совершения. 

Акцентировано, что надлежащее закрепление на законодательном уровне реализации указанных институтов 

является необходимым условием соблюдения прав и свобод личности в правовом государстве. 

Ключевые слова: примирение виновного с потерпевшим, соглашение о примирении, уголовная ответственность 

 

RECONCILIATION GUILTY WITH VICTIM AND CONCLUSION AGREEMENT OF RECONCILIATION: 

TERMS, IMPLEMENTATION PROCEDURE AND LEGAL CONSEQUENCES 

The article examines the differences between the victim's reconciliation with the victim and the conclusion of an agreement on 

reconciliation. Their peculiarities and characteristics are considered, the preconditions of concluding a reconciliation, the 

procedure for implementation, the list of persons that can contribute to the conclusion and the legal consequences of the 

commission are analyzed. 

It is emphasized that the proper consolidation at the legislative level of the implementation of these institutions is a prerequisite 

for the observance of the rights and freedoms of a person in a state governed by the rule of law. 

Key words: reconciliation of the guilty party with the victim, agreement on reconciliation, criminal liability. 

 

Науковий керівник: Тищенко О.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


