КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ НА ПІДСТАВІ УГОД
(ГЛАВА 35)

Таблиця 51

Види угод в кримінальному
провадженні
В угоді: зазначаються: її сторони,
формулювання
підозри
чи
обвинувачення та його правова
кваліфікація
із
зазначенням
статті (частини статті) закону
України
про
кримінальну
відповідальність, істотні для
відповідного
кримінального
провадження обставини, розмір
шкоди, завданої кримінальним
правопорушенням,
строк
її
відшкодування чи перелік дій, не
пов'язаних з відшкодуванням
шкоди, які підозрюваний чи
обвинувачений
зобов'язані
вчинити на користь потерпілого,
строк їх вчинення, узгоджене
покарання та згода сторін на його
призначення або на призначення
покарання та звільнення від його
відбування з випробуванням,
наслідки
укладення
та
затвердження угоди, передбачені
статтею 473 КПК, наслідки
невиконання угоди (ст. 471)

Угода про примирення між
потерпілим та підозрюваним,
обвинуваченим

Угода між прокурором та підозрюваним,
обвинуваченим про визнання винуватості

Може бути укладена за ініціативою
потерпілого чи підозрюваного,
обвинуваченого

Може бути укладена за ініціативою
прокурора, або підозрюваного,
обвинуваченого

Укладається у провадженні щодо
кримінальних проступків, злочинів
невеликої і середньої тяжкості та у
кримінальному провадженні у формі
приватного обвинувачення

Укладається у провадженні щодо кримінальних
проступків, злочинів невеликої, середньої
тяжкості, тяжких злочинів, та внаслідок яких
шкода завдана лише державним чи суспільним
інтересам (ст. 469)

Укладення обох угод може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі
про підозру і до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку

Обставини, що враховуються прокурором при укладенні угоди про визнання
винуватості (ст. 470 КПК)

В
угоді
зазначаються:
її
сторони,
формулювання
підозри чи обвинувачення та
його правова кваліфікація з
зазначенням статті (частини
статті) закону України про
кримінальну відповідальність,
істотні
для
відповідного
кримінального
провадження
обставини,
беззастережне
визнання підозрюваним чи
обвинуваченим
своєї
винуватості
у
вчиненні
кримінального
правопорушення,
обов'язки
підозрюваного
чи
обвинуваченого щодо співпраці
у
викритті
кримінального
правопорушення,
вчиненого
іншою особою (якщо відповідні
домовленості
мали
місце),
узгоджене покарання та згода
підозрюваного, обвинуваченого
на його призначення або на
призначення
покарання
та
звільнення від його відбування
з випробуванням, наслідки
укладення та затвердження
угоди, передбачені ст. 473 КПК,
наслідки невиконання угоди.

(ст. 472)

Ступінь та характер сприяння підозрюваного, обвинуваченого у проведенні кримінального
провадження щодо нього або інших осіб
Характер і тяжкість обвинувачення
Наявність суспільного інтересу в забезпеченні більш швидшого досудового розслідування і
судового провадження, викритті більшої кількості кримінальних правопорушень
Наявність суспільного інтересу в запобіганні, виявленні чи припиненні більшої кількості
кримінальних правопорушень або інших більш тяжких кримінальних правопорушень

