
—Â„≥È —Î≥Ì¸ÍÓ,
‰ÓÍÚÓ ˛Ë‰Ë˜ÌËı Ì‡ÛÍ, 

ÔÓÙÂÒÓ Í‡ÙÂ‰Ë 

ÍËÏ≥Ì‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓˆÂÒÛ ≥ ÍËÏ≥Ì‡Î≥ÒÚËÍË 

’‡Í≥‚Ò¸ÍÓ„Ó Ì‡ˆ≥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÛÌ≥‚ÂÒËÚÂÚÛ

‚ÌÛÚ≥¯Ì≥ı ÒÔ‡‚ 

УДК 343.12

Компенсація 
у кримінальному процесі

Конституція України встановила,
що держава повинна забезпечити про-
цесуальний захист прав і свобод лю-
дини і громадянина та надати фінан-
сову допомогу щодо витрат у кри-
мінальному процесі. Новий Кримі-
нальний процесуальний кодекс Украї-
ни визначив положення фінансування
окремих елементів кримінального
процесу та у розділі «Процесуальні
виплати». У чинному КПК України ви-
значено судові витрати. Тут необхідно
визначитися не тільки з назвою роз-
ділу КПК України, а й установити
елементи фінансування сторонам і
учасникам процесу їхніх витрат під
час досудового та судового прова-
дження у кримінальній справі.

Метою написання статті є ви-
значення процесуальних елементів,
пов’язаних із компенсацією у кримі-

нальному судочинстві. На їхній основі
надано пропозиції з удосконалення ком-
пенсаційних виплат учасникам процесу.

Наукова новизна статті полягає в
новому напрямку, який можна визна-
чити здійсненням компенсаційних
витрат під час досудового та судового
провадження. Надаються пропозиції
щодо змінення положень розділу про-
цесуальних, судових витрат, визнача-
ються нові елементи компенсаційних
виплат. Визначаються види компенса-
ції, надаються пропозиції з удоскона-
лення положень фінансування досу-
дового та судового провадження.

За розробленою програмою бу-
ло проведено анкетування практич-
них працівників: 20 суддів, 60 слідчих,
60 оперативних працівників органу
дізнання, 10 прокурорів, які відповіда-
ли на запитання щодо фінансування
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компенсаційних виплат сторонам, уча-
сникам кримінального судочинства.

Теоретичні проблеми процесуаль-
них, судових витрат були предме-
том розгляду з боку О. В. Бауліна,
О. В. Лук’янець, С. М. Стахівського,
В. Т. Маляренко, П. Ф. Пилипчука,
Л. Д. Удалової, які розглядали їх як
забезпечення прав учасників процесу,
але компенсаційні елементи відшкоду-
вання під час проведення досудового
та судового слідства у кримінальному
процесі залишаються поза розглядом
[2; 4, с. 59–60].

Компенсаційні витрати були пред-
метом розгляду в цивільному процесі
як забезпечення держави на відшко-
дування сторонам процесу фінансових
витрат.

Компенсація (від лат. compesatio –
відшкодування) – це відшкодування
фінансових витрат та їх виплата дер-
жавними установами за участі суб’єк-
тів у кримінальному провадженні.

Процесуальні, судові витрати мі-
стять у собі витрати на кримінально-
процесуальне провадження, елементи
яких в окремих випадках покладаються
на учасників процесу.

Кримінально-процесуальний ко-
декс розглядає види процесуальних
витрат, до яких відносять:

– забезпечення фінансування пра-
вової допомоги;

– проведення оплати за рахунок
держаних коштів під час залучення до
кримінального провадження свідків,
потерпілих, перекладачів, фахівців,
експертів;

– виплати на лікування, проїзні до-
кументи для прибуття до місця досу-
дового розслідування або судового
розгляду;

– фінансові витрати, пов’язані зі
зберіганням або пересиланням пред-
метів і документів.

Кримінальний процес не розгля-
дає елементів компенсації, які стягу-
ються з обвинуваченого за рішенням
судді. Суддя під час установлення ком-
пенсаційних виплат керується не тільки

кримінально-процесуальними, а й ци-
вільними нормами.

Компенсаційні витрати під час
досудового слідства покладено на
слідчого, який складає постанову про
відшкодування фінансових витрат від-
носно проведення слідчих дій. Класи-
фікацію компенсації у кримінальному
процесі необхідно визначити таким
чином. По-перше, компенсаційні випла-
ти, що пов’язані з проведенням досу-
дового слідства:

– державні компенсаційні виплати
за проведення оперативно-розшуко-
вої діяльності;

– компенсаційні виплати за прове-
дення розшуку особи, відносно якої
проводиться кримінальне пересліду-
вання;

– компенсаційні виплати за прове-
дення експертизи;

– фінансові витрати за участь пе-
рекладача, представника, захисника;

– виплати за зберігання предметів,
речей, документів;

– поштові витрати.
По-друге, компенсаційні виплати,

що пов’язані з проведенням судового
розгляду кримінальної справи:

– державні компенсаційні виплати
за участь захисника – адвоката у кри-
мінальному процесі;

– виплати за проведення повтор-
ної, комплексної, комісійної експерти-
зи у суді;

– компенсаційні виплати за участь
свідків, потерпілої сторони, перекла-
дача, експерта;

– державні компенсаційні витрати,
пов’язані з виконанням вироку;

– судові витрати, пов’язані з огля-
дом доказів.

Компенсаційні витрати можна ви-
значити в широкому та вузькому 
значеннях. У широкому сенсі їх можна
визначити як матеріальні витрати, що
мають значення для функціонування
кримінального судочинства і містять
у собі державне фінансування кри-
мінальної юстиції. Вузьке значення
компенсаційних витрат мають еле-
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менти досудового та судового слід-
ства, виконання судового рішення, що
пов’язані з виконанням вироку.

Розглядаючи першу групу компен-
саційних витрат, можна визначити їхнє
структурне положення, яке містить у
собі державні компенсаційні витрати
на проведення оперативно-розшуко-
вої роботи, встановлення особи, яка
вчинила злочин, її розшук.

Важливе значення під час досудо-
вого слідства має проведення експер-
тизи. Виплати державним науково-до-
слідним установам судової експертизи
за проведення експертизи встановле-
но інструкцією, яку затверджено по-
становою Кабінету Міністрів України
від 01.07.1996 р. № 710.

Практика має в цьому випадку
декілька практичних проблем, які по-
лягають у відсутності механізму роз-
рахування державної установи за про-
ведення експертизи.

По-перше, виплати за проведення
експертизи проводяться за рахунок
державних коштів до проведення екс-
пертизи. Однак після отримання вис-
новку експерта сторони процесу нада-
ють клопотання щодо проведення
повторної, комплексної, комісійної
експертизи. В такому випадку слідчий
повинен скласти постанову про про-
ведення повторної комплексної, комі-
сійної експертизи. Повторна експер-
тиза може підтвердити або встанови-
ти нові обставини та скасувати висно-
вок експерта, за який органи досу-
дового слідства вже розрахувалися.
Тож коштів фінансування державної
установи ніхто не компенсує.

По-друге, практика дає багато
прикладів, коли для встановлення
істини у кримінальній справі необхід-
но проведення низки експертних до-
сліджень, однак у державній установі
на рахунку відсутні гроші, тому слід-
чий не має можливості призначити
експертизу.

По-третє, після призначення екс-
пертизи фахівцям недержавної експерт-
ної установи останні надають розра-

хунки, які виходять за межі фінансу-
вання.Згідно з інструкцією розмір вина-
городи фахівця, експерта, які викону-
ють свої функції в порядку службово-
го завдання, визначається залежно від
його кваліфікації та складності при-
значеної експертизи в межах від 3 до 
5 відсотків неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян за годину роботи.
У разі проведення експертизи особли-
вої складності розмір винагороди
збільшується до 25 відсотків.

Вихід із цієї практичної пробле-
ми полягає в тому, що держава повин-
на мати спеціальний фонд для прове-
дення експертизи у кримінальних
справах. Ніхто фактично не може ви-
значити, скільки необхідно призначити
та провести експертиз у криміналь-
них справах у поточному чи наступно-
му році. Такий висновок необхідно
визначити в інструкції з фінансування
проведення експертизи у криміналь-
них справах.

Розглядаючи практику фінансу-
вання та компенсацію за участь у кри-
мінальному судочинстві свідка, потер-
пілої сторони, перекладача, які мають
право на відшкодування їм витрат за
викликом органів досудового слід-
ства, прокуратури, судді, необхідно
зазначити, що компенсацію отриму-
ють законні представники, до яких
належать: батьки, опікуни, піклуваль-
ники цієї особи або представники 
тих установ і організацій, під опікою
чи піклуванням яких вона перебуває.
Вони мають право на відшкодування
вартості проїзду до місця і назад, досу-
дового слідства або суду, витрати з на-
йму житлового приміщення, за ними
зберігається середній заробіток по
місцю роботи за час, витрачений на
з’явлення. Перекладач отримує ком-
пенсацію за рахунок держави, яку не
покладають на засуджену особу.

Одначе держава повинна прово-
дити фінансування та нести витрати,
які вона має право компенсувати 
за рахунок засудженої особи після
встановлення обставин злочину,
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проведення досудового слідства та су-
дового розгляду кримінальної справи.

Аналіз наукових поглядів і прак-
тики отримання компенсації за прове-
дення слідчих і судових дій свідчить
про таке.

В. М.Тертишник, розглядаючи еле-
менти судових витрат, визначає, що
судові витрати, це витрати на кримі-
нально-процесуальне провадження,
відшкодування яких покладається на
певних учасників процесу [8].

Інші автори розумують під судови-
ми витратами витрати на збирання 
та дослідження доказів. Судові витра-
ти виникають у кримінальному судо-
чинстві в результаті дiяльностi учас-
ників кримінального процесу [3; 6].

Однак ніхто з авторів не вважає,
що держава повинна отримати компен-
сацію за проведення слідчих дій. Анке-
тування дало відповідь на ці запитання.
95% оперативних працівників органу
дізнання, 80% слідчих, 90% прокуро-
рів, 70% суддів уважають, що вони по-
винні отримати компенсацію за раху-
нок засудженої особи.

Чинний кримінально-процесуаль-
ний закон забезпечує накладення
арешту на майно підслідного під час
досудового та судового проваджен-
ня. Після проголошення вироку дер-
жава повинна отримати компенсацію
за матеріальну та моральну шкоду,
яка виникла в результаті вчиненого
злочину.

З цього приводу слідчі наводять
приклад, коли в результаті злочину по-
терпіла сторона назвала суму шкоди,
з якою не погодився злочинець. Під
час відтворення обстановки та обста-
вин події слідчий встановив, що зло-
чинець не зміг взяти стільки, скільки
вказав потерпілий, але цивільний
позов, який був заявлений та підтрима-
ний у судді, суддя задовольнив, пояс-
нюючи, що держава захищає не зло-
чинця, а потерпілу сторону. Якщо не
було злочину, то не було цивільного
позову,а саме:не треба було отримувати
компенсацію за вчинений злочин.

Теоретичні питання і практика
розгляду цивільного позову у кримі-
нальному процесі постійно привертає
увагу вчених. Як свідчить практика,
правильніше розглядати цивільний
позов у цивільному процесі, тому що
це не кримінальні, а цивільні право-
відносини, які потребують ретельного
встановлення обставини компенсації
за матеріальну та моральну шкоду, яку
отримала потерпіла сторона під час
учинення злочину.

Стягнення компенсаційних і судо-
вих витрат у кримінальному процесі –
це не додаткові процесуальні заходи
покарання за вчинений злочин, а ци-
вільно-правові відносини, які виникають
під час учинення злочину. Незважаючи
на те що підслідний під час досудового
слідства відшкодував матеріальні
збитки потерпілому в повному обсязі,
держава повинна отримати відшко-
дування матеріальних витрат за про-
ведення досудового слідства.

Кримінальний процес – це діяль-
ність органу дізнання, пов’язана з 
розкриттям злочину, встановлення
особи, яка вчинила злочин, слідчого,
який процесуально закріплює обста-
вини злочину та складає постанову
про притягнення особи як обвинува-
ченого, прокурора, державного обви-
нувача, який підтримує обвинувачен-
ня в суді, та судді, який постановляє
вирок і призначає розмір матеріаль-
ної та моральної компенсації за вчи-
нений злочин.

О. П. Kpyгліков до судових витрат
відносить витрати, що становлять
винагороду або компенсацію особі,
яка є учасником кримінального судо-
чинства та надає допомогу органам
досудового слідства або судді під час
збирання, дослідження, оцінювання
доказів. Biн розглядає судові витрати
як реально понесені витрати фізичних
i юридичних осіб, а також як винаго-
роду, компенсацію за участь у кримі-
нальному процесі [4].

О. С. Александров, М. П. Поляков,
В. Т. Томін до судових витрат відно-
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сять мaтepiальнi витрати, що пере-
лічені в законі та можуть бути стяг-
нені з засудженого після постанови
вироку [7].

Рішення суду про відшкодування
судових витрат має бути викладене у
вироку. Якщо суддя не вказав у виро-
ку про судові витрати та компенсацію
під час постанови вироку, потерпіла
сторона має право подати цивільний
позов, який буде розглянуто у цивіль-
ному процесі.

До витрат, що їх сплачує держава в
разі проведення досудового та судово-
го провадження, чинне законодавство
відносить:

– компенсаційні виплати за участь
свідка, потерпілого, перекладача, які
за вироком суду повинні бути компен-
совані засудженою особою;

– витрати на збереження, досліджен-
ня та пересилання речових доказів
компенсуються за рахунок держави;

– витрати за участь фахівців, екс-
пертів компенсуються засудженим.

Якщо винними буде визнано кіль-
кох осіб, суд постановляє стягнути
процесуальні витрати з кожного з
них. Розмір компенсації визначає
суддя, враховуючи при цьому ступінь
вини та суму цивільного позову. Якщо
підсудного буде визнано винним, але
звільнено від покарання, суддя пови-
нен покласти на нього судові витрати.
Якщо суддя постановляє виправду-
вальний вирок, судові виграти зарахо-
вуються за рахунок держави.

Якщо захисник бере участь у спра-
ві за призначенням, оплата його праці
провадиться за рахунок держави.

У разі витрат потерпілої сторони,які
він сплачує закладу охорони здоров’я
за стаціонарне лікування, суддя повинен
задовольнити цивільний позов у кри-
мінальному процесі. Подання цивіль-
ного позову в цивільному процесі не
перешкоджає подальшому розгляду ком-
пенсаційних виплат з особи, яка вчини-
ла злочин, а потерпілий повинен прохо-
дити лікування після фізичних травм.

Пленум Верховного Суду України
у постанові «Про відшкодування ви-
трат на стаціонарне лікування особи,
яка потерпіла від злочину, та судових
витрат» від 7 липня 1995 р. № 11 від-
носить до судових витрат, витрати,
пов’язані з збиранням і дослідженням
доказів, а саме: на відшкодування вар-
тості речей, зіпсованих або знищених
під час відтворення обстановки та
обставин події або проведення експер-
тизи; на оплату особи, яка запрошу-
ється для проведення впізнання,та ін. [1].
Цей перелік витрат не є вичерпним.

Висновок полягає в необхідності
зміни назви глави 8 нового КПК Ук-
раїни «Процесуальні витрати – ком-
пенсації у кримінальному процесі».
Нормативні положення кримінально-
го процесу повинні повністю охоплю-
вати питання процесуальних і судових
витрат, які понесла держава під час
провадження у кримінальній справі,
та мати норми їх компенсації.

Компенсація у кримінальному процесі
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Слінько С. В. Компенсація у кримінальному процесі
Стаття розглядає елементи кримінально-процесуальної компенсації під час

досудового та судового провадження у разі постанови вироку суддею. Цивільно-
правові правовідносини розглядаються у кримінальному процесі. Визначаються
положення процесуальних витрат і надаються пропозиції щодо визначення еле-
ментів компенсації у кримінальному процесі.

Ключові слова: компенсація, процесуальні витрати, фінансові виплати, сторо-
ни процесу, суддя.

Слинько С. В. Компенсация в уголовном процессе 
В статье рассматриваются элементы уголовно-процессуальной компенсации

на стадии досудебного и судебного рассмотрения материалов уголовного дела.
Гражданские правоотношения при компенсации выплат участникам процесса рас-
сматриваются в уголовном процессе. Определяются положения финансирования
сторонам процесса. Вносятся предложения по выделению элементов компенсации
в уголовном процессе.

Ключевые слова: компенсация, процессуальные затраты, финансовые выпла-
ты, стороны процесса, судья.

Slinko S. Indemnification is in criminal procedure
The аrticle examines elements criminally-judicial indemnification during pre-trial

and judicial realization in case of decision of sentence by a judge. Civil legal rela-
tionships are examined in a criminal process. Positions of judicial charges are determined
and suggestions are given in relation to determination of elements of indemnification in
a criminal process.

Key words: indemnification, judicial charges, financial payments, parties of process,
judge.


