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Права потерпілого в кримінальному провадженні передбачені ст. 56 

КПК України та дозволяють згрупувати їх таким чином: права, що 
можуть бути реалізовані протягом усього кримінального провадження; 
права, що можуть бути реалізовані протягом досудового провадження; 
права, що можуть бути реалізовані протягом судового провадження; 
права, що можуть бути реалізовані на інших стадіях та в особливих 
порядках кримінального провадження. Повідомлення потерпілого про 
його права та обов’язки здійснюється шляхом вручення йому пам’ятки 
про процесуальні права та обов’язки. Слідчий, прокурор, суд, вручаю-
чи пам’ятку, повинен роз’яснити конкретний зміст викладених у 
пам’ятці прав та обов’язків [1, с. 170]. Так, відповідно до ч. 2 ст. 345 
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КПК України після ознайомлення осіб, які беруть участь у судовому 
розгляді, з пам’яткою головуючий з’ясовує, чи зрозумілі їм їх права та 
обов’язки і у разі необхідності роз’яснює їх. 

Вважаємо, що право потерпілого на роз’яснення окремих прав і 
обов’язків – не формальність, якою можна знехтувати, як часто й від-
бувається на практиці, а важлива складова права потерпілого на про-
цесуальну комунікацію під час кримінального провадження, що має 
бути забезпечена, оскільки впливає на ефективність забезпечення прав 
і законних інтересів потерпілого в цілому. Зокрема, на нашу думку, 
якщо журнал судового засідання або технічний носій інформації, на 
якому зафіксовано судове провадження в суді першої інстанції, не міс-
тить відомостей щодо роз’яснення змісту пам’ятки про права і 
обов’язки на вимогу потерпілого (а особливо у випадку, коли предста-
вник потерпілого не бере участь в судовому розгляді), це слід віднести 
до істотних порушень вимог кримінального процесуального закону.  

 Цілком погоджуємось з І. В. Гловюк, яка в своєму дослідженні ро-
зглядає захист як багатозначну категорію, вказуючи, що у широкому 
розумінні захист є діяльністю, спрямованою на поновлення порушених 
прав та свобод, законних інтересів будь-якого суб’єкта процесу 
[2, с. 200]. Тому, на наше переконання, реалізація процесуальних прав 
потерпілого як учасника кримінального провадження, відновлення 
його майнових та інших порушених прав, що є в тому числі метою 
кримінального судочинства, є кримінально-процесуальною діяльністю, 
націленою на захист інтересів потерпілого як суб’єкта кримінального 
процесу, тобто є захисною діяльністю, яка здійснюється самим потер-
пілим, його законним представником або представником потерпіло-
го – особою, яка у кримінальному провадженні має право бути захис-
ником.  

Відтак, розуміючи право на процесуальну комунікацію як забезпе-
чену процесуальними нормами можливість учасника кримінального 
процесу отримувати інформацію про кримінальне провадження, обмі-
нюватись інформацією про стан кримінального провадження та впли-
вати на кримінальне провадження, вважаємо, що забезпечення права 
потерпілого на процесуальну комунікацію під час досудового розсліду-
вання та судового провадження являє собою актуальну проблематику 
дослідження, перш за все, з огляду на: 

- необхідність посилення захисту прав потерпілого шляхом надання 
йому кваліфікованої правової допомоги, в тому числі безоплатної, на 
всіх стадіях кримінального провадження – як основа механізму забез-
печення прав і законних інтересів потерпілого в змагальному криміна-
льному процесі; 

- необхідність забезпечення відшкодування шкоди, завданої потер-
пілому кримінальним правопорушенням; 

- необхідність забезпечення безпеки потерпілого під час криміналь-
ного провадження; 
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- необхідність забезпечення ефективного оскарження потерпілим 
рішень, дій, бездіяльності слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; 

- необхідність забезпечення ефективного підтримання державного 
обвинувачення в суді у випадку відмови прокурора від підтримання 
державного обвинувачення; 

- необхідність забезпечення прав і законних інтересів потерпілого 
під час укладення угоди про примирення між потерпілим та підозрю-
ваним чи обвинуваченим; та ін.  

Крім того, дещо проблемним видається питання набуття особою 
процесуального статусу потерпілого в кримінальному провадженні, що 
за відсутності кримінально-процесуальної активності особи, яка де-
факто постраждала від кримінального правопорушення (а така пасив-
ність може пояснюватись в тому числі й психологічним станом жертви 
кримінального правопорушення), взагалі позбавляє потерпілого права 
на процесуальну комунікацію, оскільки таке право не може бути реалі-
зовано згідно КПК України. Адже права і обов’язки потерпілого у осо-
би виникають з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримі-
нального правопорушення або заяви про залучення її до провадження 
як потерпілого (ч. 2 ст. 55 КПК України). Така заява подається до слі-
дчого чи прокурора під час досудового розслідування, чи до суду під 
час судового провадження. Якщо особа не подала заяву про вчинення 
щодо неї кримінального правопорушення або заяву про залучення її до 
провадження як потерпілої, то слідчий, прокурор, суд має право ви-
знати цю особу потерпілою лише за її письмовою згодою (п. 7 ст. 55 
КПК України). 
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