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МІСЦЕ ВЧЕННЯ ПРО ПОТЕРПІЛОГО ВІД 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ В СИСТЕМІ 

НАУК КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЦИКЛУ

У статті автор робить спробу з’ясувати 
ставлення представників наук кримінально-
правового циклу до дефініції та ролі потер-
пілого від кримінального правопорушення. 
Доводиться, що у більшості випадків потер-
пілий цікавить учених з точки зору процесу 
розслідування та доказування або як анти-
под кримінального правопорушника. Акцен-
тується увага на тому, що лише кримінальне 
право розглядає особу, яка постраждала від 
суспільно небезпечного діяння як об’єкт за-
хисту конституційно закріплених прав, сво-
бод, цінностей та відшкодування матеріаль-
ної та моральної шкоди. Підсумовується, що 
наразі існує необхідність у законодавчому за-
кріпленні в чинному Кримінальному кодексі 
України статусу потерпілого від криміналь-
ного правопорушення, котре вдало б корелю-
валось із суміжними галузями наукового зна-
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мінального правопорушення. Варто заува-
жити, що доктринальні підходи спеціаліс-
тів-теоретиків у різних галузях юридичних 
наук до феномену потерпілого якісно від-
різняються, а у деяких науках (наприклад, 
у кримінальному праві) взагалі до сьогодні 
відсутні майже будь-які згадування. Такий 
стан справ є несприятливим у контексті бо-
ротьби із суспільно небезпечними діяннями 
та гальмує розвиток вітчизняного законо-
давства. Отже, враховуючи вказане, вважа-
ємо за доцільне зупинитись більш детально 
на визначенні місця вчення про потерпі-
лого від кримінального правопорушення в 
системі наук кримінально-правового циклу.

Відтак, однією з наук, яка приділила 
повноцінну увагу потерпілому від кримі-
нального правопорушення є, звичайно, 
кримінальне процесуальне право. Це не є 
дивним, оскільки саме для останнього про-
тилежна сторона суспільно небезпечного ді-
яння визначає курс майбутньої процедури 
досудового та судового розслідування. «У 
ст. 3 КПК термін «потерпілий» віднесено 
до основних термінів, який позначає учас-
ника кримінального провадження як одні-
єї із сторін кримінального провадження з 
боку обвинувачення. Разом з тим, уже тут 
можна відзначити суперечливість визна-
чень. Так, у п. 19 ст. 3 потерпілого названо в 
складі сторони кримінального провадження 
на боці обвинувачення, а у п. 25 «потерпі-
лий» визначений як окремий «учасник кри-
мінального провадження» поряд із сторо-
нами; так само у п. 26 «потерпілий» визна-

На сьогодні науки кримінально-право-
вого циклу стрімко розвиваються, що мож-
на пояснити творчими пошуками причин, 
умов та шляхів подолання кримінально-
протиправної діяльності. Однак, незважаю-
чи на плідну працю вчених та законотвор-
ців, низка проблемних питань залишається 
актуальною. Однією з таких проблем є ви-
значення місця та ролі потерпілого від кри-
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чений як «учасник судового провадження» 
поряд із сторонами, а не в складі сторони. Це 
свідчить про недостатньо визначений про-
цесуальний статус потерпілого» [1, с. 107].- 
У цьому контексті хочемо зазначити, що нам 
більш близька думка про те, що потерпілий 
– це самостійна сторона кримінального про-
вадження, оскільки віднесення його до по-
зиції обвинувачення дещо звужує межі са-
мого поняття такої особи. Ми вважаємо, що 
особа, котра постраждала від суспільно не-
безпечного діяння та безпосередньо суб’єкт 
останнього не повинні відноситись до сторін 
провадження, оскільки воно все ж таки є 
процедурою юридичною, а отже, саме юрис-
ти мають його представляти.

На думку П.Л. Слободянюка, «у п. 3 
ст. 19 потерпілий помилково вказаний у скла-
ді сторони обвинувачення, оскільки він не є 
суб’єктом кримінально-правового відношення, 
як основного матеріального правовідно-
шення щодо кримінального процесу... Але 
ця суперечність виявляє себе у непослідов-
ності інших статей КПК, зокрема, у ст. 22, 
присвяченій змагальності сторін у судовому 
провадженні. Хоча п. 26 ст. 3 КПК потер-
пілий не віднесений до «сторони», він може 
підтримувати обвинувачення в окремих ви-
падках, передбачених КПК. Так само, поряд 
із сторонами вказано потерпілого у частині 
третій ст. 89 КПК. Тому виникає питання 
про справжній процесуальний статус потер-
пілого: потерпілий є «стороною» судового 
провадження чи іншим його «учасником», 
можливо, «заінтересованою особою» з осо-
бливим статусом?» [1, с. 107]. Що стосується 
визначених ученим дефініцій, хочемо дещо 
зупинитись з метою висловлювання власної 
думки. Відтак, розгляд потерпілого як за-
цікавленої особи з особливим статусом є, як 
здається, не зовсім правильним. Зацікавле-
ною особою в межах кримінального прова-
дження може вважатись майже кожен його 
учасник, оскільки слідчий зацікавлений у 
позитивному завершенні розслідування, 
адвокат – у сприятливій для захисту обста-
новці, правопорушник – у тому, щоб усе за-
вершилось на його користь тощо. У всіх цих 
осіб є також свій «особливий» статус. Від-
несення до сторони обвинувачення, як ми 
вище вказали, також є помилковим. Тому, 

на нашу думку, у межах кримінального про-
цесу потерпілий є учасником кримінально-
го провадження, зацікавленим у відновлен-
ні справедливості та його порушених прав 
і свобод, а також відшкодування завданої 
кримінальним правопорушенням шкоди.

Зокрема, «за ст. 25 КПК кримінальне 
провадження має публічно-правовий харак-
тер і передбачає обов’язок прокурора, слідчо-
го розпочати його. Але разом з тим воно не 
може бути розпочате в окремих випадках 
без заяви потерпілого (кримінальне прова-
дження у формі приватного обвинувачен-
ня), а відмова потерпілого від обвинувачен-
ня у випадках, передбачених КПК, є безу-
мовною підставою для його закриття (ст. 26 
КПК). Процесуальні права потерпілого на 
захист його майнових прав не залежать від 
участі його представника в кримінально-
му провадженні (ст. 20 КПК). Потерпілий, 
нарівні з підозрюваним, обвинуваченим, 
іншими особами, права чи інтереси яких 
обмежуються під час досудового розсліду-
вання, має право звернутися до прокурора, 
слідчого судді, суду з клопотанням стосовно 
скорочення строків провадження або окре-
мих процесуальних дій порівняно з визна-
ченими Кодексом (ст. 28 КПК). Так само, 
нарівні з обвинуваченим і прокурором, по-
терпілий може заявляти клопотання про на-
правлення кримінального провадження до 
іншого суду (ст. 34 КПК). Слід підкреслити, 
що у ст. 55 КПК закріплено нормативне ви-
значення не потерпілого «взагалі», а «потер-
пілого у кримінальному провадженні»; ним 
визнається «фізична особа, якій криміналь-
ним правопорушенням завдано мораль-
ної, фізичної або майнової шкоди, а також 
юридична особа, якій кримінальним пра-
вопорушенням завдано майнової шкоди». 
При цьому права і обов’язки потерпілого 
виникають в особи «з моменту подання за-
яви про вчинення щодо неї кримінального 
правопорушення або заяви про залучення її 
до провадження як потерпілого» [1, с. 108]. 
Таким чином, можемо підсумувати, що в 
межах кримінального процесуального пра-
ва потерпіла особа розглядається у вузькому 
розумінні, саме як учасник кримінального 
провадження. При цьому варто зауважити, 
що така особа наділена аналогічними пра-
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вами, як і правопорушник та інші сторони. 
Поряд із кримінальним процесом достатньо 
цікаву позицію з точки зору вчення про по-
терпілого займає криміналістика, котра, на 
нашу думку, є своєрідною «дочірньою» на-
укою.

Так, для криміналістики знання про 
потерпілу особу дозволяє правильно сфор-
мулювати алгоритм процесу розслідування 
та встановлення фактів, необхідних для за-
вершення картини кримінального право-
порушення. На відміну від того самого кри-
мінального процесу, криміналістів цікав-
лять не порушені права людини і не обсяг 
шкоди, яка була їй завдана, а саме ті факти, 
котрі здатні пояснити мотивацію правопо-
рушення. Учені правильно вказують, що «…
для того, щоб розроблена теоретиками кри-
міналістична характеристика злочину змо-
гла допомогти практикам у розслідуванні 
конкретних кримінальних правопорушень, 
до її складу слід включати не всі, а лише зна-
чущі елементи. Одним із таких елементів, 
безспірно, є особа потерпілого, адже відо-
мості про нього або ж інформація, надана 
ним, можуть бути використані під час ви-
сунення слідчих версій, планування почат-
кового та подальшого етапів розслідуван-
ня, розроблення заходів криміналістичної 
профілактики тощо. Загалом, актуальність 
та практична корисність дослідження осо-
би потерпілого детермінували появу вікти-
мологічного підходу у криміналістиці, від-
повідно до якого збирання інформації про 
злочинця розпочинається саме з досліджен-
ня особи та поведінки потерпілого» [2, с. 46]. 
Отже, у цьому контексті ми можемо сказати, 
що в межах знання про особу потерпілого, 
криміналістика використовує знання, котрі 
є надбанням віктимологічної науки, котру 
цікавлять фізіологічні, соціальні та психо-
логічні поведінкові особливості людини, 
які обумовлюють обрання саме її як жертви 
кримінального правопорушення. 

Саме тому, вивчаючи особу потерпілого, 
криміналісти, як і віктимологи «виділяють 
дві групи відомостей: 1) відомості про влас-
ні якості, притаманні потерпілому як осо-
бистості, яка наділена певною сукупністю 
фізичних та соціально-психологічних рис;- 
2) відомості про особливості поведінки, 

зв’язки та взаємини потерпілого зі злочин-
цем та іншими особами, його місце в систе-
мі найближчого соціального оточення, що 
може зумовити специфіку вчинення злочину 
(спосіб, час, місце, знаряддя та засоби, інші 
обставини його вчинення) [3, с. 52]. Такими 
відомостями, на думку Ю. В. Гавриліна та 
М. Г. Шурухнова, є демографічні дані (стать, 
вік, місце проживання, професія тощо), ін-
формація про характер та розмір завданої 
потерпілому шкоди, фізичні, біологічні та 
психологічні особливості потерпілого, його 
спосіб життя, захворювання, віктимність 
поведінки, рівень культури, ціннісні орієн-
тації, взаємозв’язки з іншими людьми» [4, с. 
56]. «Також у результаті криміналістично-
го дослідження особи жертви злочину (по-
терпілого) мають бути з’ясовані: дані, які 
характеризують таку особу як особистість; 
дані про спосіб життя, зв’язки та стосунки з 
оточенням; дані про взаємини зі злочинцем; 
особливості поведінки потерпілого до й під 
час вчинення злочину; характер шкоди, на-
слідки злочину; позиція потерпілого у кри-
мінальному проваджені» [5, с. 21]. Таким 
чином, можна сказати, що вчених-криміна-
лістів цікавить саме біологічна та соціальна 
позиція потерпілого від кримінального пра-
вопорушення, його взаємозв’язки, матері-
альне становище тощо. У межах досліджу-
ваної нами науки сама людина сприймаєть-
ся як рушійна сила протиправного діяння. 
Саме тому, розпочинаючи розгляд криміна-
лістики, ми вказали, що вона є «дочірньою» 
наукою, оскільки допомагає кримінальному 
процесу. При цьому мова йде взагалі про 
розділ, присвячений криміналістичній так-
тиці та методиці розслідування, оскільки 
криміналістична техніка взагалі далека від 
потерпілого та його інтересів.

В.Ю. Шепітько розширює вищевказаний 
перелік та зазначає, що «вивчення особи по-
терпілого повинно включати в себе: 1) відо-
мості анкетного характеру (стать, вік, місце 
народження, роботи або навчання, стаж, 
професія (фах), сімейний стан, наявність ро-
дичів); 2) соціально-психологічні дані (тип 
темпераменту, риси характеру, емоційні 
прояви, особливості взаємодії (спілкування) 
в колективі); 3) особливості поведінки – до 
злочинної події, у момент вчинення злочи-
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ну, після його вчинення; 4) незалежні ха-
рактеристики (за місцем роботи чи навчан-
ня, за місцем проживання, за показаннями 
рідних, близьких чи найближчого оточен-
ня); 5) соціальні зв’язки (коло спілкування, 
найближчі знайомі, особливості проведен-
ня вільного часу, наявність або відсутність 
спільного бізнесу, комерційна діяльність, 
специфіка групової поведінки, бажання 
вступити в певні мікрогрупи); 6) дані про 
суспільнокорисну діяльність, її особливості; 
7) матеріальне становище (наявність май-
на, в тому числі і нерухомості, грошових 
вкладів, джерело збагачення, наявність або 
відсутність боргових зобов’язань, отриман-
ня кредитів і можливість їх погашення);- 
8) злочинний досвід (наявність або відсут-
ність судимостей, зв’язки з кримінальними 
угрупованнями, дружні стосунки з особами, 
які притягувалися до кримінальної відпові-
дальності); 9) причини віктимної поведінки 
(виконання певних професійних функцій; 
соціальна деформація особистості) тощо» 
[6, с. 164-165]. Таким чином, для кримі-
налістики, як, до речі, і для кримінології, 
вчення про потерпілого має факультативне 
значення, котре допомагає теоретикам та 
практикам досліджувати кримінальне пра-
вопорушення з усіх боків у тісній взаємодії 
його елементів. Варто вказати, що вчення 
про потерпілого в науках кримінально-пра-
вового циклу не є в повній мірі популярним, 
оскільки останній, здебільшого, присвяче-
ний особі кримінального правопорушника. 
Це стосується і такої науки, як кримінально-
виконавче право, котре розглядає особли-
вості призначення тих чи інших заходів кри-
мінально-правового впливу та виправлення 
особи, яка вчинила протиправне діяння. 
Взагалі, більш прикладні кримінально-пра-
вові науки, такі як кримінальне процесуаль-
не, кримінально-виконавче та, навіть, без-
посередньо – кримінальне право майже не 
приділяє увагу дефініції та ролі потерпілого 
в кримінальному правопорушенні. Такий 
стан справ, на нашу думку, можна пояснити 
тим фактом, що ці науки напряму пов’язані 
із процесом виявлення, перевиховання та 
ресоціалізації кримінального правопоруш-
ника, виконання основного завдання, котре 
поставлене перед сучасним кримінальним 

правом. Саме тому сьогодні максимум уваги 
жертві приділяється виключно віктимоло-
гами. Однак, ми впевнені, що якщо відсут-
ність теоретичних положень щодо потерпі-
лого в криміналістиці, кримінальному про-
цесуальному та кримінально-виконавчому 
праві не є фатальною прогалиною, то що 
стосується кримінального права – ситуація 
потребує нагального вирішення.

«Аналіз статей чинного Кримінально-
го кодексу України (далі – КК України) [7] 
свідчить про те, що в ньому поняття «потер-
пілий» використовується не так у процесу-
альному значенні, як у більш широкому ро-
зумінні соціального статусу потерпілого від 
злочину (кримінологічному значенні). Так, 
наприклад, у ст. 37 КК надано визначен-
ня уявної оборони, якою визнаються «дії, 
пов’язані із заподіянням шкоди за таких об-
ставин, коли реального суспільно небезпеч-
ного посягання не було, і особа, неправиль-
но оцінюючи дії потерпілого, лише помилко-
во припускала наявність такого посягання». 
У цьому випадку термін «потерпілий» озна-
чає особу, дії якої помилково сприйняті ін-
шою особою як злочинні і у відповідь на які 
вказаній особі заподіяно шкоди. Так само 
згідно зі ст. 38 КК не визнаються злочинни-
ми дії потерпілого та інших осіб безпосеред-
ньо після вчинення посягання, спрямовані 
на затримання особи, яка вчинила злочин, 
і доставлення її відповідним органам влади, 
якщо при цьому не було допущено переви-
щення заходів, необхідних для затримання 
такої особи. Тут термін «потерпілий» позна-
чає не процесуальний, а соціальний статус 
особи, оскільки йдеться про дії безпосередньо 
після вчинення посягання на права цієї осо-
би, коли ще не розпочато кримінального 
провадження і особу формально не визнано 
потерпілою від злочину» [1, с. 115]. Отже, в 
контексті зазначених статей кримінального 
законодавства потерпілий розглядається з 
точки зору людини, якій завдається шкода, 
тобто потерпілий – об’єкт захисту кримі-
нального законодавства.

«Кримінальне законодавство передбачає 
і такі випадки, коли потерпілий може за-
знати шкоди від злочину, за який особа, що 
його скоїла, не нестиме кримінальної відпо-
відальності. Зокрема, згідно зі ст. 43 КК осо-
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ба, яка виконувала спецзавдання з поперед-
ження чи розкриття злочинної діяльності 
організованої групи чи злочинної організа-
ції, несе кримінальну відповідальність тіль-
ки за вчинення у складі організованої групи 
чи злочинної організації особливо тяжкого 
злочину, вчиненого умисно і поєднаного з 
насильством над потерпілим, або тяжкого 
злочину, вчиненого умисно і пов’язаного 
зі спричиненням тяжкого тілесного ушко-
дження потерпілому або настанням інших 
тяжких або особливо тяжких наслідків. Тоб-
то за шкоду, завдану іншими злочинами по-
терпілому, така особа не відповідає, і необ-
хідно було б вказати про відповідальність 
держави за завдану людині шкоду у цих ви-
падках» [1, с. 115]. Цікавим, на нашу думку, 
є той факт, що окремі норми Загальної час-
тини кримінального законодавства під по-
терпілим апріорі розуміють фізичну особу, 
тобто людину.

«Також не виключно у процесуальному 
значенні використовується термін «потерпі-
лий» у ст. 46 КК. Згідно з цією статтею осо-
ба, яка вперше вчинила злочин невеликої 
тяжкості або необережний злочин серед-
ньої тяжкості, крім корупційних злочинів, 
звільняється від кримінальної відповідаль-
ності, якщо вона примирилася з потерпілим 
та відшкодувала завдані нею збитки або 
усунула заподіяну шкоду. Наприклад, ситу-
ація, коли сталася ДТП і винна в ній особа 
на місці розрахувалася за завдані збитки та 
примирилася з потерпілим. У такому ви-
падку вказана особа звільняється від кримі-
нальної відповідальності, якщо стосовно неї 
буде розпочате кримінальне провадження 
за заявою якоїсь іншої особи, а потерпілий 
не дає згоди на залучення його в це прова-
дження і, отже, не отримує процесуального 
статусу потерпілого. У кримінологічному, 
а не процесуальному значенні використа-
но термін «потерпілий» у ст. 67 КК, згідно 
з якою однією з обставин, які обтяжують 
покарання, є вчинення злочину у зв’язку 
з виконанням потерпілим службового або 
громадського обов’язку. Відповідно до КПК 
процесуальний статус усіх потерпілих не за-
лежить від виконання ними службових тощо 
обов’язків. Оскільки вказані норми вміщені 
у Загальній частині КК, можна вважати, що 

і в його Особливій частині при встановленні 
кримінальної відповідальності в конкретних 
статтях, пов’язаної з потерпілим, термін «по-
терпілий» вживається у кримінологічному, 
а не процесуальному значенні» [1, с. 116]. 
Отже, наведені приклади свідчать про те, 
що в кримінальному законодавстві підхід 
до потерпілого носить, здебільшого, кримі-
нологічний характер, тобто як до особи, яка 
протиставляється кримінальному правопо-
рушнику.

Таким чином, на сьогодні вчення про 
потерпілого не є актуальним для представ-
ників наук кримінально-правового циклу. 
Звичайно, в кожній із розглядуваних док-
трин так чи інакше приділяється увага особі, 
яка постраждала від кримінального право-
порушення, однак у тих межах, котрі допус-
тимі та мають для неї значення. Нами було 
встановлено наступне: 1) у кримінальному 
процесуальному праві потерпілий наразі 
сприймається як одна із сторін обвинува-
чення. При цьому спеціалісти розглядають 
досліджуваний нами феномен у вузькому 
розумінні, виключно в межах кримінально-
го провадження; 2) криміналістика в кон-
тексті вчення про особу потерпілого межує 
із віктимологією та кримінологією (особли-
во, якщо розглядати віктимологію як науку, 
штучно вилучену із кримінології). Криміна-
лістів особа, яка потерпіла від кримінально-
го правопорушення, цікавить тільки як від-
правна точка самого протиправного діяння, 
скоріше – як доказова база, котра допома-
гає в розслідуванні; 3) кримінальне право 
згадує потерпілого лише в окремих нормах 
Загальної та Особливої частини Кодексу, не 
маючи жодного універсального підходу до 
дефініції та його ролі в законодавстві. Саме 
кримінальне законодавство, на відміну від 
інших, потерпілий має цікавити з точки 
зору захисту його прав, свобод і цінностей 
як матеріальних, так і моральних. 
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THE PLACE OF STUDY ABOUT THE 
VICTIM OF CRIMINAL OFFENSE IN 
THE SYSTEM OF SCIENCES OF THE 

CRIMINAL LAW CYCLE
In the article, the author tries to find out the 

attitude of the representatives of the science of 
the criminal law cycle to the definition and role 
of the victim of a criminal offense. It turns out 
that in most cases, the victim is of interest to sci-
entists in terms of the process of investigation 
and evidence or as the antithesis of a criminal 
offender. Emphasis is placed on the fact that 
only criminal law considers a person who has 
suffered from a socially dangerous act as an ob-
ject of protection of constitutionally enshrined 
rights, freedoms, values   and compensation for 
material and moral damage. It is concluded 
that at present there is a need to legislate in the 
current Criminal Code of Ukraine the status of 
a victim of a criminal offense, which would be 
successfully correlated with related fields of sci-
entific knowledge. 

Key words: victim, criminal offense, crimi-
nal legislation, criminal procedural legislation, 
criminology, criminology, sciences of the crimi-
nal law cycle.


