
оскаржувати судові рішення в порядку, передбаченому 
КПК; 

примиритися з підозрюваним, обвинуваченим і укласти 
угоду про примирення;

користуватися іншими правами, передбаченими КПК.

Згідно Закону України «Про протидію торгів-
лі людьми» від 20.09.2011 року право на без-
оплатне одержання правової допомоги має 
особа, яка постраждала від торгівлі людьми.

Звернення про надання безоплатної пра-
вової допомоги подаються потерпілими за 

місцем свого фактичного проживання незалежно від реєстра-
ції місця проживання чи місця перебування особи до місцевих 
Центрів з надання безоплатної вторинної правової допомо-
ги чи Координаційного центру з надання правової допомоги 
при Міністерстві юстиції України (контактні дані є на веб-сайті 
www.legalaid.gov.ua). 

100 місцевих центрів з надання безоплатної вторинної право-
вої допомоги відкрито в Україні з 1 липня 2015 року.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

www.court.gov.ua

www.scourt.gov.ua

www.minjust.gov.ua

www.legalaid.gov.ua

www.rada.gov.ua

www.reyestr.court.gov.ua

Пам’ятайте, перед вчиненням будь-яких значущих 
юридичних дій варто отримати консультацію юриста.

Оновлено станом на 31.01.2016

Ця публікація була здійснена за підтримки американського 
народу, наданої через  Агентство США з міжнародного 
розвитку (USAID) в рамках Проекту «Справедливе 
правосуддя».

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ 
ПОТЕРПІЛОМУ ВІД КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРАВОПОРУШЕННЯ?

процесуальних діях, під час проведення яких ставити  
запитання, подавати свої зауваження та заперечення 
щодо порядку проведення дії, що заносяться до 
протоколу, а також знайомитися з протоколами слідчих 
(розшукових) та інших процесуальних дій, виконаних за 
його участі; 

застосовувати технічні засоби при проведенні 
процесуальних дій, у яких він бере участь; 

за наявності відповідних підстав - на забезпечення 
безпеки щодо себе, близьких родичів чи членів своєї сім’ї, 
майна та житла;

давати пояснення, показання рідною або іншою мовою, 
якою він вільно володіє, безоплатно за рахунок держави 
користуватися послугами перекладача в разі, якщо він 
не володіє державною мовою чи мовою, якою ведеться 
кримінальне провадження;

на відшкодування завданої кримінальним правопору-
шенням шкоди, зокрема, має право подати цивільний 
позов у кримінальному провадженні;

бути повідомленим про закінчення досудового розслі-
дування;

знайомитись з матеріалами досудового розслідування, 
які мають відношення до вчиненого щодо нього 
кримінального правопорушення, у тому числі у випадку 
закриття провадження;

отримувати копії матеріалів, які безпосередньо стосують-
ся вчиненого щодо нього кримінального правопорушення, 
після закінчення досудового розслідування;

одержувати копії процесуальних документів та письмові 
повідомлення у випадках, передбачених КПК;

оскаржувати рішення, дії, бездіяльність слідчого, проку-
рора слідчого судді, суду в порядку, передбаченому КПК;

бути завчасно поінформованим про час і місце судового 
розгляду;

брати участь у судовому провадженні;

брати участь у безпосередній перевірці доказів у суді;

підтримувати обвинувачення в суді у випадку відмови 
прокурора від підтримання державного обвинувачення;

висловлювати свою думку під час вирішення питання 
про призначення покарання обвинуваченому, а також 
висловлювати свою думку при вирішенні питання 
про застосування примусових заходів медичного або 
виховного характеру;

знайомитися з судовими рішеннями, журналом 
судового засідання і технічним записом кримінального 
провадження в суді;

Портал Судова влада України

Верховний Суд України

Міністерство юстиції України

Координаційний центр
з надання правової допомоги

Законодавство України

Єдиний державний
реєстр судових рішень

?

«Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і 
безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю» 

(ст. 3 Конституції України)

«Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власнос-
ті. Право приватної власності є непорушним»

(ст. 41 Конституції України)

Більшість кримінальних правопорушень (вбивства, тілесні 
ушкодження, пограбування, крадіжки тощо) посягає саме на ці 
цінності.

УВАГА! Права і обов’язки потерпілого виникають в 
особи з моменту подання заяви про вчинення 
щодо неї кримінального правопорушення або 
заяви про залучення її до певного кримінального 

провадження як потерпілого чи подання письмової згоди на 
залучення як потерпілого.

Для набуття тією чи іншою особою цього статусу не потрібно 
ухвалення жодних процесуальних рішень слідчим або 
прокурором. Отже, прав та обов’язків потерпілого особа 
набуває автоматично за наявності вказаних вище умов.



подання нею заяви, вийде з цього стану, вона сама 
може подати заяву про залучення її до провадження як 
потерпілого.

Якщо потерпілим є неповнолітня особа або особа, 
визнана в установленому законом порядку недієздатною 
чи обмежено дієздатною, до участі в процесуальній 
дії разом з нею залучається її законний представник - 
батьки (усиновлювачі), а в разі їх відсутності - опікуни чи 
піклувальники особи, інші повнолітні близькі родичі чи 
члени сім’ї, а також представники органів опіки і піклування, 
установ і організацій, під опікою чи піклуванням яких 
перебуває неповнолітній, недієздатний чи обмежено 
дієздатний.

У разі, якщо дії чи інтереси законного представника 
суперечать інтересам особи, яку він представляє, за 
рішенням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду 
такий законний представник замінюється іншим з числа 
зазначених осіб.

Потерпілому вручається пам’ятка про процесуальні права 
та обов’язки особою, яка прийняла заяву про вчинення 
кримінального правопорушення.

ЯКІ ПРАВА МАЄ ПОТЕРПІЛИй?

Потерпілий на різних стадіях кримінально-
го провадження має такі права (ст. 56 КПК):

на негайне прийняття і реєстрацію за-
яви про кримінальне правопорушення 
та про визнання його потерпілим;

отримати від уповноваженого органу, до якого він 
подав заяву, документ, що підтверджує її прийняття і 
реєстрацію;
бути повідомленим про свої права та обов’язки, 
передбачені КПК і отримати їх роз’яснення; 
мати представника та відмовитись від нього в будь-
який момент кримінального провадження;
знати сутність підозри та обвинувачення у 
кримінальному провадженні, в якому він бере участь; 
бути повідомленим про обрання, зміну, скасування 
щодо підозрюваного, обвинуваченого заходів 
забезпечення кримінального провадження 
(наприклад, таких як арешт майна, відсторонення від 
посади, затримання, запобіжні заходи тощо);
давати пояснення, показання або відмовитися 
їх давати, подавати докази, заявляти відводи та 
клопотання;
брати участь у слідчих (розшукових) та інших

і у будь-якому разі не пізніше 24 годин після подання заяви, 
зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань (ЄРДР) та розпочати розслідування 
цього кримінального правопорушення. 

Невнесення слідчим чи прокурором відомостей за заявою 
чи повідомленням про кримінальне правопорушення до 
Реєстру в 10-денний строк може бути оскаржене до слідчого 
судді, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться 
особа, бездіяльність якої оскаржується. Cкарга повинна бути 
розглянута слідчим суддею в 72-годинний термін з моменту її 
надходження.

Для визнання особи заявником їй достатньо звернутися до 
правоохоронних органів із заявою чи повідомленням про 
кримінальне правопорушення.

ХТО ВВАжАЄТЬСЯ ПОТЕРПІЛИМ ВІД КРИМІНАЛЬНОГО 
ПРАВОПОРУШЕННЯ?

Потерпілим у кримінальному провадженні 
може бути:

фізична особа (як громадянин України, так 
й іноземець або особа без громадянства), 
якій кримінальним правопорушенням 
завдано:

 – моральної шкоди (настання внаслідок кримінального 
правопорушення душевних страждань через застосу-
вання насильства до неї, смерті її близького родича чи 
члена сім’ї, у зв’язку із знищенням чи пошкодженням 
майна, приниженням честі, гідності, репутації тощо);

 – фізичної шкоди (загроза життю чи шкода здоров’ю) 
або майнової шкоди (заподіяння збитків в результаті 
знищення або пошкодження майна).

юридична особа, якій кримінальним право-порушенням 
завдано майнової шкоди;

Потерпілим може бути визнано близького родича чи члена 
сім`ї особи, якій кримінальним правопорушенням було завда-
но моральної, фізичної або майнової шкоди у таких випадках:

якщо внаслідок кримінального правопорушення настала 
смерть особи, або

особа перебуває у стані, який унеможливлює подання 
нею відповідної заяви (наприклад, у комі, недієздатному 
стані тощо).

Потерпілим може бути визнана одна особа з числа близьких 
родичів чи членів сім’ї, яка подала заяву про залучення її 
до провадження в якості потерпілого, а за клопотанням 
- потерпілими може бути визнано кілька з цих осіб. Після 
того, як особа, яка перебувала у стані, що унеможливлював  

НІХТО НЕ ВПРАВІ ВИЗНАТИ ОСОБУ
 ПОТЕРПІЛОЮ ПОЗА ЇЇ ВОЛЕЮ

Без добровільної письмової згоди слідчий, прокурор чи суд 
не можуть визнати особу потерпілим у кримінальному про-
вадженні. За відсутності такої згоди особа можете бути залу-
чена до такого провадження лише як свідок.

УВАГА! Особа, якій відмовлено у визнанні потер-
пілим, може оскаржити це рішення до слідчого судді 
протягом 10 днів з моменту отримання постанови.

Відмовити у визнанні потерпілим слідчий або прокурор може 
тільки за наявності очевидних та достатніх підстав вважати, 
що заява, повідомлення про кримінальне правопорушення 
або заява про залучення до провадження як потерпілого 
подана особою, якій не завдано шкоди. Така відмова повинна 
оформлюватись вмотивованою постановою.

ЯК І КОМУ ПОВІДОМИТИ ПРО КРИМІНАЛЬНЕ 
ПРАВОПОРУШЕННЯ?

Про будь-яке кримінальне правопорушення 
слід негайно повідомити правоохоронні 
органи. Із заявою чи повідомленням про 
кримінальне правопорушення можна 
звернутися до найближчого відділення 
національної поліції (наприклад, до чергового 

відділу МВС, слідчого, дільничного інспектора), до іншого 
органу досудового розслідування, Служби безпеки України, 
Державного бюро розслідувань, чи до прокуратури, чи за 
телефоном 102. Якщо кримінальне правопорушення вчинено 
правоохоронцем, слід звернутись до найближчого органу 
прокуратури.

Звернення (заяви і повідомлення) можна оформити 
письмово або зробити усно. Із заявами та повідомленнями 
також можуть звертатися особи, які затримали особу на місці 
вчинення відповідного протиправного діяння.

Варто переконатися у тому, що звернення прийнято і 
зареєстровано, та отримати документ, який підтверджує це.  
Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про 
кримінальне правопорушення законом не допускається (ч. 4 
ст. 214 КПК України).

Відмова у прийнятті і реєстрації заяви чи повідомлення 
з посиланням на відсутність у ній попередження про 
кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий донос 
є незаконною, оскільки КПК такої вимоги не передбачає, 
і таке попередження може здійснюватись в іншій формі в 
подальшому.

Після подання заяви або повідомлення про вчинене кримі-
нальне правопорушення слідчий чи прокурор невідкладно,


