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Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кримінального 
кодексу України (КК України) підставою 
для настання кримінальної відповідаль-
ності є наявність у вчиненому особою сус-
пільно небезпечному діянні складу зло-
чину, передбаченого КК України. Таке 
суспільно небезпечне діяння не завжди 
і не в усіх випадках зумовлює настання 
відповідних правовідносин щодо притяг-
нення до кримінальної відповідальності 
та належить до сфери кримінальної про-
цесуальної діяльності. Значна кількість 
міжособистих конфліктних ситуацій за-
лишається за межами застосування ре-
пресивних засобів примусу відповідно 
до підстав, визначених у законодавстві. 
Йдеться про ситуації, коли при порушен-
ні приватних прав та інтересів потерпіла 
особа відмовляється ініціювати початок 
кримінального переслідування щодо «ви-
нуватого».

Особливості приватного обвинувачення 
у кримінальному провадженні досліджу-
вали такі науковці, як: Г.П. Власова,  
О.В. Єні, О.Б.  Комарницька, О.З. Лукаше-
вич, Н.В. Малярчук, О.Г. Яновська. Проте 
оновлення кримінального процесуального 
законодавства зумовлює потребу подаль-
шого вивчення даного питання.

Метою статті є розкриття закономірнос-
тей та особливостей формування приват-
ного обвинувачення як особливого поряд-
ку кримінального провадження в Україні, 
а також визначення недоліків закріпле-
ного у Кримінальному процесуальному 
кодексі України (КПК України) підходу до 
регламентації вказаного кримінального 
процесуального інституту та їх усунення.

Приватне обвинувачення у криміналь-
ному процесі України має давню історію 
правової регламентації. Вперше на зако-
нодавчому рівні особливості здійснення 
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приватного обвинувачення закріплено 
у «Руській правді», зокрема: справа роз-
починалася на підставі позову; позивач 
самостійно підтримував обвинувачення; 
сторони самостійно збирали і подавали 
докази, що формально підтверджували 
пред’явлені суду вимоги [1, с. 185]. Приво-
дом для початку справи могла бути лише 
скарга потерпілого, родичів або роду. При 
цьому вимога потерпілого про відкриття 
кримінального провадження була обов’яз-
ковою для слідчого [2, с. 124]. 

У ХІІ–ХІV століттях у Псковських су-
дових грамотах, що мали змагальний 
характер, визначено розуміння завдання 
шкоди не лише приватній особі, а й дер-
жаві [3, с. 67].

Внесок у ґенезу інституту приватного 
обвинувачення зроблено і Литовськими 
статутами 1529, 1566 та 1588 років. В їхніх 
положеннях було передбачено, що судо-
чинство стосовно низки злочинів здійсню-
валося за правилами приватного обви-
нувачення, коли потерпілий сам збирав 
докази і підтримував обвинувачення в 
суді. Потерпілий у процесі розслідування 
був ініціатором копи і розпочинав судове 
слідство, подаючи скаргу, був обов’язковим 
учасником усіх процесуальних дій, що 
проводилися судом громади. Саме в цей 
час справи про так звані малозначні зло-
чини дозволялося закривати з передачею 
винних на поруки [4, с. 58–62].

У період Козацько-гетьманської дер-
жави (ХVІІ–ХVІІІ століття) у криміналь-
них справах подавалася скарга – позов, 
пред’явлення якого залежало від волі 
позивача. Суд мав домогтися насамперед 
задоволення претензій матеріального 
характеру позивача. Сам процес був осо-
бистою справою сторін, де суд виконував 
керівну роль. Приватне обвинувачення 
в цей період набуло такої сили, що потер-
пілий міг заарештувати спійманого на 
гарячому злочинця та доставити до суду  
[5, с. 244–245].

У Статуті кримінального судочинства 
1864 року (Статут) вперше на законодав-
чому рівні було чітко визначено злочини, 
провадження в яких здійснювалося у при-
ватному порядку, серед яких: про образу 
гідності, наклеп та образу; повідомлення 
іншим про заразну хворобу, що походить 
від неподобства; погрозу здійснення будь-
яких насильницьких дій, в тому числі 

погроза позбавлення життя чи підпалу, 
тощо. У порядку приватного обвинува-
чення могли розслідуватися і такі більш 
тяжкі злочини, як крадіжка, шахрайство, 
якщо були вчинені між подружжям чи 
близькими родичами.

Власне порядок провадження у при-
ватному обвинуваченні включав: пору-
шення питання про кримінальне пере-
слідування; збирання необхідних даних 
та судовий розгляд. Відповідно до ст. 5 
Статуту правом порушення кримінально-
го переслідування наділявся потерпілий 
та особи, яким законом було надано право 
клопотати за нього, та спеціально уповно-
важені особи. Після самостійного збиран-
ня сторонами доказів, вони передавалися 
мировому судді (ст. 73 Статуту). У випад-
ку непідсудності справи мировому судді 
скарга передавалася на розгляд окруж-
ному судді згідно зі ст.ст. 177, 543 Статуту. 
Окружний суддя починав розгляд справи 
цієї категорії за матеріалами, наданими 
сторонами мировому судді, без проведен-
ня попереднього слідства (ст. 546 Статуту). 
Під час судового засідання обвинувачення 
підтримував приватний обвинувач, який 
у дебетах виступав із обвинувальною про-
мовою (ст. 736 Статуту). 

Відповідно до судової реформи 1864 року 
підставами для розгляду справи мировим 
суддею були скарги приватних осіб, пові-
домлення поліцейських, інших адміністра-
тивних органів, власна ініціатива мирово-
го судді [6, с. 84].

Якщо аналізувати період радянської 
України, то у КПК УСРР 1922 року місти-
лися приписи, що визначали принципи 
кримінального процесу, приводи до відмо-
ви в порушенні та закритті кримінальної 
справи приватного чи публічного харак-
теру, преюдиційне значення рішень у ци-
вільних справах, справах кримінального 
судочинства тощо.

Згідно зі ст. 27 КПК України 1960 року 
притягнення до кримінальної відпові-
дальності лише за скаргою потерпілого 
здійснювалося, зокрема за злочини, пе-
редбачені ст.ст. 125, ч. 1 ст. 126, а щодо 
дій, якими завдано шкоду правам та ін-
тересам окремих громадян, – ст. 203-1,   
ч. 1 ст. 206, ст.ст. 219, 229, 231–232-2, 356 КК 
України. Такі справи порушувалися лише 
за скаргою потерпілого, що також підтри-
мував обвинувачення. Дізнання та досу-
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дове слідство не проводилося за ст. 125,  
ч. 1 ст. 126, ст. 356 КК України при завдан-
ні шкоди правам та інтересами приватних 
осіб, а постраждалий одразу звертався до 
суду із скаргою щодо притягнення винного 
до кримінальної відповідальності. Якщо 
справа мала особливе суспільне значення 
та коли потерпілий через свій безпорад-
ний стан, залежність від обвинуваченого 
чи із інших причин не міг захистити свої 
законні інтереси, то прокурор як виняток 
міг порушувати справу самостійно без 
скарги потерпілого. Після цього справа 
направлялася для провадження дізнання 
та досудового слідства, після закінчення 
якого розглядалася у загальному порядку. 
У такому разі при примиренні потерпілого 
та обвинуваченого / підсудного справа не 
закривалася.

У чинному КПК України по-іншому рег-
ламентовано інститут приватного обви-
нувачення. По-перше, значно розширено 
перелік кримінальних правопорушень за-
значеної категорії. По-друге, кримінальні 
провадження у всіх справах приватного 
обвинувачення розпочинаються із внесен-
ня відомостей в Єдиний реєстр досудових 
розслідувань (ЄРДР) слідчим або прокуро-
ром, але тільки за заявою потерпілого, що 
виключає самостійне подання потерпілим 
скарги безпосередньо до суду першої ін-
станції. Підхід, обраний законодавцем у 
КПК України 2012 року, дає змогу визначи-
ти такі відмінні ознаки приватного обви-
нувачення, як особистий інтерес потерпіло-
го; незначна суспільна небезпека злочину; 
обов’язкове врахування точки зору потер-
пілого та його ставлення до вчиненого на 
етапі внесення відомостей до ЄРДР та при 
подальшому здійсненні кримінального 
провадження. 

Щоб розпочати кримінальне проваджен-
ня у формі приватного обвинувачення, по-
терпілий має право подати до слідчого, 
прокурора, іншої службової особи органу, 
уповноваженого розпочати досудове роз-
слідування, заяву про вчинення кримі-
нального правопорушення протягом стро-
ку давності притягнення до кримінальної 
відповідальності за вчинення певного 
кримінального правопорушення. Питання 
відшкодування шкоди потерпілому в кри-
мінальному провадженні у формі приват-
ного обвинувачення може відбуватися на 
підставі угоди про примирення або без неї.

Зазначимо, що аналіз фахової літера-
тури [7, с. 24] свідчить, що приватне обви-
нувачення в кримінальному судочинстві 
впродовж тривалого періоду його існування 
мало різні форми правового закріплення й 
реалізації від фактично основного виду і 
способу вирішення кримінально-правових 
спорів в обвинувальному процесі, через 
повне ігнорування становища потерпілого 
й обвинуваченого в інквізиційному (розшу-
ковому) процесі, до оформлення у вигляді 
окремого інституту кримінального процесу 
у змішаній формі й до перспективи подаль-
шого розвитку як окремого виду судової ді-
яльності, наприклад, медіації.

Стосовно чинного КПК України, то 
вбачається деяка непослідовність щодо 
визначення категорії «приватне обви-
нувачення», яке вплинуло на визначен-
ня кримінального провадження у формі 
приватного обвинувачення. Згідно з п. 13  
ст. 3 КПК України «... обвинувачення – 
твердження про вчинення певною особою 
діяння, передбаченого законом України 
про кримінальну відповідальність, ви-
сунуте в порядку, встановленому Кримі-
нальним процесуальним кодексом». Тобто 
у вказаному пункті нормативне закріплен-
ня набуло тільки матеріально-правового 
аспекту цього поняття. Однак у п. 3 ст. 3 
поняття «державне обвинувачення» (із 
набранням чинності 30 вересня 2016 року 
Закону України від 2 червня 2016 року  
№ 1401-19 «Про внесення змін до Конститу-
ції України (щодо правосуддя)» – «публіч-
не обвинувачення»), яке є видовим щодо 
родового поняття «обвинувачення» визна-
чено як «процесуальну діяльність проку-
рора, що полягає в доведенні перед судом 
обвинувачення з метою забезпечення 
кримінальної відповідальності особи, яка 
вчинила кримінальне правопорушення».

З аналізу зазначених дефініцій може-
мо зробити висновок, що, по-перше, зако-
нодавець непослідовний у формулюванні 
понятійного апарату, а також вказати на 
реалізацію у КПК України комплексного 
трактування поняття «обвинувачення» 
(як обвинувальна теза, обґрунтованість 
якої доводиться перед судом). Необхідно  
зауважити, що фіксація в КПК України 
подвійного тлумачення зазначеного по-
няття (поєднання матеріального і про-
цесуального його аспектів) передбачає 
відповідне цьому розумінню формування 
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і зміст кримінальної процесуальної діяль-
ності, в тому числі під час провадження 
у формі приватного обвинувачення. Тому 
підтримуємо думку В.В.  Дорошкова, що 
в КПК України повинна бути закріплена 
сутність обвинувачення шляхом одночас-
ного його відображення в процесуальному 
і матеріальному аспектах [8, с. 19]. А тому 
необхідно привести у відповідність та 
взаємоузгодженість тексти п.п. 3, 13 ст. 3 
КПК  України.

Поряд із категорією «приватне обвину-
вачення» у процесуальній науці та юри-
дичній практиці виділяють обвинува-
чення приватно-публічне. Особливістю 
його процесуальної форми, що втілилося 
й у його назві, є суміщення окремих про-
цесуальних правил обвинувачення при-
ватного (стосовно початку провадження) 
й публічного (щодо встановлення обста-
вин кримінального правопорушення) 
обвинувачень. У чин ному КПК України 
законодавець відмовився від цієї назви, 
хоча, як свідчить аналіз положень Гла-
ви 36, запропонований законодавцем по-
рядок фактично відродив приватно-пу-
блічне провадження, що здійснюється в 
публічному порядку. Щодо обвинувачен-
ня приватно-публічного, то, порівнюючи 
кримінальні правопорушення, віднесе-
ні законодавством інших країн до цього 
виду обвинувачення, всі правопорушен-
ня посягають на суб’єктивні права особи 
(статеву недоторканість, здоров’я, при-
ватне життя тощо). Особливий порядок їх 
порушення пов’язаний із тим, що особа на 
власний розсуд оцінює діяння й завдану 
шкоду, а вже після її звернення по захист 
держава переслідує підозрюваного й реа-
лізує провадження у формі й за правила-
ми публічного обвинувачення.

Із наведеного щодо приватного обвину-
вачення та порівняння його з приватно-  
публічним, можемо дійти висновку, що 
сутність даної складової кримінального 
судочинства є відносно незмінною: обви-
нувачення, висунуте й підтримане при-
ватною особою у зв’язку з порушенням її 
суб’єктивних прав, втілюється у відносно 
відокремлений вид кримінальної про-
цесуальної діяльності. Таке розуміння 
внутрішнього змісту цього провадження 
відображається у працях науковців, які 
досліджували проблеми приватного обви-
нувачення [9; 10, с. 9]. 

Отже, необхідно зазначити, що при-
ватне обвинувачення – це комплексне  
соціально-правове явище, яке: є складовою 
характеристики типу кримінального про-
цесу, показником дії в ньому принципів 
змагальності і диспозитивності; відобра-
жає ступінь демократизму держави, який 
вводить різні за характером засоби вирі-
шення кримінально-правових конфліктів 
(приватне, приватно-публічне й публічне 
обвинувачення); визнання державою пра-
ва особи на судовий захист, його гаранту-
вання завдяки наданню особі можливості 
самій вирішувати питання про доціль-
ність застосовування до кривдника засобів 
кримінально-правового впливу; є засобом 
залучення особи до розслідування й вирі-
шення кримінальних справ та наділення 
процесуальним статусом.

Таке багатоаспектне значення при-
ватного обвинувачення передбачає і його 
відносну самостійність у межах кримі-
нального процесуального права. Тому 
є всі підстави для підтримання позиції 
тих процесуалістів, які зазначають, що 
ставлення до кримінальних правопору-
шень приватного обвинувачення є своє-
рідним показником існування та рівня 
розвитку в суспільстві правової держави 
[11, с. 3] як такої, що забезпечує відповід-
ні можливості для особи щодо захисту 
її прав, свобод та законних інтересів, у 
тому числі і за рахунок надання окремого 
засобу захисту – можливості звернутися 
за захистом своїх прав у формі приватно-
го обвинувачення.

Варто зауважити, що в КПК України 
вказане провадження отримало правове 
регулювання як відокремлена складова 
процесуальної діяльності. Такий підхід 
законодавця більшою мірою відображає 
структуру кримінального процесуально-
го права, в межах якого нині, як зазначає 
Н.В. Малярчук, інститут приватного обви-
нувачення виділяють як самостійний пра-
вовий інститут, що має певні процесуальні 
особливості [1, с. 187], і ми підтримуємо цю 
думку. Відповідно, існують усі підстави 
для того, щоб стверджувати, що специфі-
ка виникнення й існування даного виду 
провадження повинна бути збережена й 
належним чином закріплена і надалі.

Стосовно процесуальної форми, то переду-
сім на відміну від КПК України 1960 року,  
у чинному КПК України приватне обвину-
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вачення як самостійний інститут кримі-
нального процесуального права отримав 
власне нормативне закріплення у Главі 36 
та низці інших норм, що містять положен-
ня, яких досі бракувало. До них належать: 
збільшення складів кримінальних право-
порушень, у яких провадження здійсню-
ється у формі приватного обвинувачення 
(ст. 477); розширення прав як обвинуваче-
ного (ст. 42), так і потерпілого (ст. 56); запро-
вадження інституту угод (Гл. 35).

Однак, окрім вказаних позитивних мо-
ментів, зауважимо, що за чинною редакцією 
КПК України у справах зазначеної катего-
рії передбачено обов’язкове проведення до-
судового слідства (ст. 477), яке закінчуєть-
ся складанням обвинувального акта (ч. 4 
ст. 110). Тобто приватне за своєю сутністю 
провадження перетворюється на повністю 
публічну діяльність. Адже за ч. 4 ст. 110 
цього Кодексу обвинувальний акт є проце-
суальним рішенням, яким прокурор вису-
ває обвинувачення у вчиненні криміналь-
ного правопорушення і яким завершується 
досудове розслідування; до того ж останнє є 
зразком публічного провадження. Це озна-
чає, що з моменту подання заяви потерпі-
лий фактично усувається від процесу, а його 
роль і функції переходять до прокурора. 
Потерпілому надається право вплинути на 
процес у разі відмови прокурора від підтри-

мання державного обвинувачення (ст. 340 
КПК України), а також у випадку укладен-
ня угоди про примирення (Глава 35 КПК 
України). 

Такі ситуації цілком можуть виника-
ти і у справах публічного обвинувачення, 
які свідчать, що єдиною особливістю справ 
приватного обвинувачення є те, що вони мо-
жуть бути порушені лише на підставі заяви 
потерпілого. Ця ситуація зумовлена тим, 
що поняття «обвинувачення» законодавець 
фактично обмежив актом висунення твер-
дження про вчинення певною особою діян-
ня, передбаченого законом України про кри-
мінальну відповідальність (п. 13 ст. 3 КПК 
України). Якщо інтерпретувати поняття 
«державне обвинувачення», офіційно перед-
бачене в п. 3 ст. 3 КПК України, як поняття 
«приватне обвинувачення», то останнє мож-
на викласти наступним чином: це процесу-
альна діяльність приватного обвинувача 
(потерпілого), що полягає в доведенні перед 
судом обвинувачення з метою забезпечення 
кримінальної відповідальності особи, яка 
вчинила кримінальне правопорушення. 
Згідно з аналізом КПК України як такої 
процесуальної діяльності приватного обви-
нувача (потерпілого) щодо доведення перед 
судом обвинувачення фактично не відбува-
ється, бо вказану функцію замість нього ви-
конують слідчий і прокурор. 
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КРиМІНАЛьНОГО ПРОвАДЖЕННЯ: ІСтОРиКО-ПРАвОвІ АСПЕКти

Стаття присвячена історії становлення та розвитку інституту приватного обвинувачен-
ня у кримінальному процесі України. Окремо приділено увагу виокремленню недоліків у 
підході до розуміння та правової регламентації приватного обвинувачення у кримінально-
му провадженні та визначено напрями їх усунення. 
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ПРОиЗвОДСтвА: иСтОРиКО-ПРАвОвЫЕ АСПЕКтЫ

Статья посвящена истории становления и развития института частного обвинения в уго-
ловном процессе Украины. Отдельно уделено внимание выделению недостатков в подходе 
к пониманию и правовой регламентации частного обвинения в уголовном производстве и 
определены направления их устранения.
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PRIVATE PROSECUTION AS A SPECIAL PROCEDURE FOR CRIMINAL 
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The article is devoted to the history of formation and development of the institute private 
prosecution in criminal proceedings in Ukraine. Separately paid to the allocation of the shortcomings 
in the approach to and understanding of the legal regulation of private prosecution in criminal 
proceedings, and the directions of their elimination.
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