
Пам’ятка потерпілого 
у кримінальному
провадженні 

Цю публікацію зроблено за фінансової підтримки Європейського Союзу. 
Її зміст є відповідальністю Проекту ЄС «Право-Justice» і не обов’язково відображає 
погляди Європейського Союзу.



Із заявою (усною або письмовою) 
про вчинення щодо вас кримінального 
правопорушення слід звернутися:

У жодному з цих органів не мають права 
відмовити вам прийняти заяву і повинні 
видати документ, який підтверджує 
реєстрацію вашого звернення.
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Куди і як
звернутися

1 в СБУ, НАБУ, 
Держбюро розслідувань 

(якщо злочин учинив 
працівник правоохоронного 

органа), прокуратуру.

за
телефоном

102

до підрозділу
Національної

поліції



Якщо заяву про вчинення щодо вас 
кримінального правопорушення подала 
стороння особа або слідчому, прокурору 
стало відомо про злочин з інших 
джерел, ви маєте право подати заяву 
про залучення вас до провадження 
як потерпілого і набуваєте статусу 
потерпілого з моменту подання заяви.

Якщо ви не подавали 
таких заяв, вас може 
бути визнано 
потерпілим лише 
за вашої письмової 
згоди. Якщо ви не 
висловили такої 
згоди, вас можуть 
допитати як свідка.

Якщо вам 
відмовлено 
постановою 
слідчого, прокурора 
визнавати вас 
потерпілим, ви маєте 
право оскаржити 
цю постанову до 
слідчого судді.

З моменту 
подання заяви 
про вчинення 
щодо вас 
кримінального 
правопорушення 
ви набуваєте 
статусу 
потерпілого.
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Як отримати
статус потерпілого
від кримінального
правопорушення
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Ви як потерпіла 
особа маєте право 
самостійно залучити 
захисника, яким 
може бути лише 
адвокат. 

ви можете дізнатися,
чи є у вас право

на залучення адвоката
з центру надання 

безоплатної правової 
допомоги як вашого 

захисника.
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Право потерпілого
на правову допомогу

3
0 (800) 213 103

За номером



8. Давати пояснення, свідчити 
рідною або іншою мовою, якою 
ви вільно володієте; безоплатно 
коштом держави користуватися 
послугами перекладача, якщо ви 
не володієте державною мовою 
або мовою, якою ведеться 
кримінальне провадження, 
або відмовитися їх давати.

9. Брати участь у безпосередній 
перевірці доказів.

10. Підтримувати обвинувачення 
в суді в разі відмови прокурора 
від підтримання державного 
обвинувачення.

11. Висловлювати свою думку 
під час вирішення питань 
про призначення покарання 
обвинуваченому та застосування 
примусових заходів медичного 
або виховного характеру.

12. Знайомитися із судовими 
рішеннями, журналом судового 
засідання і технічним записом 
кримінального провадження в суді.

13. Оскаржувати судові рішення 
в апеляційному й касаційному 
порядку.

14. Подавати заяви про перегляд 
судового рішення за нововиявленими 
і виключними обставинами.

Якщо ви вже не зацікавлені 
в цьому кримінальному 
провадженні, то ви можете 
відмовитися від обвинувачення, 
повідомивши про це слідчому, 
прокурору. Така ваша відмова 
або вашого представника 
є безумовною підставою для 
закриття кримінального 
провадження. 

Виняток становить лише 
кримінальне провадження щодо 
злочину, пов’язаного з домашнім 
насильством.

1. Знати сутність підозри 
та обвинувачення.

2. Бути сповіщеним про обрання, зміну 
чи скасування заходів забезпечення 
кримінального провадження та 
закінчення досудового розслідування.

3. Подавати докази слідчому, 
прокурору, слідчому судді, суду.

4. Право на забезпечення своєї 
безпеки, безпеки близьких родичів 
і членів сім’ї, майна та житла.

5. Оскаржувати рішення, дії чи 
бездіяльність слідчого, прокурора, 
слідчого судді, суду, заявляти 
відводи і клопотання.

6. Одержувати копії процесуальних 
документів і письмові повідомлення.

7. Бути заздалегідь поінформованим 
про час і місце судового розгляду та 
брати участь у судовому провадженні.
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На всіх стадіях кримінального 
провадження ви маєте право 
примиритися з підозрюваним, 
обвинуваченим. 

У разі невиконання угоди 
ви маєте право звернутися до суду, 
який затвердив таку угоду, з клопотанням 
про скасування вироку.

Це можливо шляхом:
• укладення угоди про примирення;
• укладення іншого документа, 
 який свідчить про примирення 
 і відшкодування шкоди 
 з боку підозрюваного, 
 обвинуваченого. У разі затвердження угоди судом:

• обвинуваченому буде призначено 
 узгоджене з  вами в цій угоді покарання;
• ви втратите право оскаржувати вирок, 
 право вимагати притягнути особу 
 до кримінальної відповідальності 
 і змінювати розмір вимог про 
 відшкодування шкоди.
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Як домогтися
відшкодування шкоди,
завданої кримінальним
правопорушенням
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Якщо кримінальним правопорушенням вам завдано 
майнової та/або моральної шкоди, ви маєте право:

Обов’язково додайте 
копії всіх документів, 
які підтверджують 
завдання вам шкоди.

Пред’явити до початку судового 
розгляду цивільний позов без 
сплати судового збору

З метою забезпечення цивільного 
позову подати до слідчого судді, 
суду клопотання про арешт майна 
особи, яка вчинила суспільно 
небезпечне діяння.



1. Прибути за викликом до слідчого, 
прокурора, слідчого судді, суду.

2. У разі неможливості вчасно прибути — 
заздалегідь повідомити про це та вказати 
причини неможливості прибути.

3. Не перешкоджати встановленню обставин 
учинення кримінального правопорушення, тобто 
не здійснювати тиск на інших учасників, свідомо 
не приховувати важливу інформацію.

4. Не розголошувати без дозволу слідчого, 
прокурора, суду відомості, які стали вам відомі 
у зв’язку з участю в кримінальному провадженні.
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Обов’язки
потерпілого

7
Обов’язково беріть 
із собою паспорт 
або документ, який 
посвідчує особу.



2. Повторне неприбуття потерпілого на судове 
засідання без поважних причин або без повідомлення 
про причини неприбуття прирівнюється до його 
відмови від обвинувачення і має наслідком закриття 
кримінального провадження за відповідним 
обвинуваченням.

3. Якщо ви в кримінальному провадженні є також 
цивільним позивачем, і ні ви, ні ваш представник не 
прибули на судове засідання, суд залишає цивільний 
позов без розгляду, крім випадків, коли є клопотання 
від вас або вашого представника про розгляд позову 
за вашої відсутності або якщо обвинувачений чи цивільний 
відповідач повністю визнав пред’явлений позов.

1. Якщо потерпілий, якому повідомили про 
дату, час і місце судового засідання, не прибув 
за викликом, суд залежно від того, чи можливо 
за його відсутності з’ясувати всі обставини під 
час судового розгляду, вирішує питання про 
проведення судового розгляду без потерпілого 
або про відкладення судового розгляду.
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Наслідки 
неприбуття за викликом 
у судове засідання 8

У разі неявки 
без поважних причин 
на вас може бути 
накладено грошове 
стягнення.



Кримінальне 

провадження 

у формі приватного 

обвинувачення — 

це провадження, 

яке слідчий, прокурор 

може розпочати лише на 

підставі заяви потерпілого 

про такі кримінальні 

правопорушення:

Специфіка участі 
в кримінальному провадженні,
яке може бути почато лише 
за заявою потерпілого
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умисне середньої тяжкості, 
тілесне ушкодження 
без обтяжувальних обставин

умисне легке тілесне 
ушкодження

умисне завдання удару, побоїв 
або вчинення інших насильницьких дій 
без обтяжувальних обставин

домашнє насильство

зґвалтування 
без обтяжувальних обставин

примушування до вступу 
в статевий зв’язок9
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