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АНОТАЦІЯ 

Горох О. П.  Звільнення від покарання та його відбування за кримінальним 

правом України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право». Дисертація підготовлена в Національному університеті «Києво-

Могилянська академія», Міністерство освіти і науки України, Київ, 2019. Захист 

дисертації відбудеться в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького 

Національної академії наук України.   

Дисертація є комплексним і системним науковим дослідженням сучасних 

проблем звільнення від покарання та його відбування за кримінальним правом 

України, на підставі якого розроблено концепцію ефективної системи видів 

звільнення від покарання 

У дисертації досліджено інститут звільнення від покарання як структурний 

елемент кримінального права України. Аргументована раціональність виокремлення 

в структурі кримінального права підгалузей права, інститутів та субінститутів права. 

Доведено, що норми про звільнення від покарання утворюють самостійний 

міжгалузевий комплексний інститут кримінального права, що має у своїй структурі 

певні субінститути. Сформульовано визначення поняття кримінально-правового 

інституту звільнення від покарання. Обґрунтована ефективність цього інституту.  

Наведені аргументи на користь необхідності закріплення у КК України визначення 

поняття звільнення від покарання (сформульовано таке визначення). В аспекті 

уніфікації – до термінологічних зворотів, що використовуються у статтях 74–87 КК, 

запропоновані корективи, спрямовані на адекватне розкриття змісту видів 

звільнення від покарання в цих статтях. 

Сформульований висновок про те, що передбачені нормами законодавства 

кримінального блоку види звільнення від покарання становлять єдину міжгалузеву 

систему видів звільнення від покарання. Визначено поняття системи видів 

звільнення від покарання та її підсистем. Запропоновано критерії систематизації 

видів звільнення від покарання. Шляхом системного аналізу законодавства 



 

кримінального блоку визначено шляхи забезпечення системності інституту 

звільнення від покарання. Запропоновано в процесуальних нормах визначити 

порядок застосування всіх видів звільнення від покарання, а також узгодити 

процесуальні та кримінально виконавчі норми з матеріальними нормами. 

Обґрунтована актуальність соціального замовлення щодо розробки принципів і 

загальних засад звільнення від покарання. Розроблено дефініцію поняття принципів 

звільнення від покарання. Доведено, що система принципів звільнення від покарання 

складається з принципів кримінального права, котрі мають специфічний вияв у разі 

звільнення особи від покарання, а також власне інституціональних принципів 

звільнення від покарання. Розкрито зміст принципів звільнення від покарання, а також 

проілюстровано, який вияв ці принципи мають у законодавстві та практиці його 

застосування. 

Виявлено та проаналізовано досвід Європейського суду з прав людини щодо 

обґрунтування відповідних рішень в аспекті положень про звільнення засуджених 

від покарання. Проілюстровано, в яких випадках у разі звільнення від покарання 

національні суди під час застосування закону про кримінальну відповідальність 

мають враховувати практику Страсбурзького суду (і які саме правові позиції). 

В аспекті de lege ferenda запропоновано впровадити загальні засади звільнення 

від покарання. Обґрунтовано, що загальні засади звільнення від покарання 

складаються із універсальних критеріїв цих засад, які поширюються на всі без 

винятку види звільнення від покарання, та групових критеріїв цих засад, які 

поширюються лише на об’єднані в групи види звільнення від покарання. 

Розроблено універсальні та групові критерії загальних засад звільнення від 

покарання.  Запропоновані шляхи вирішення конкуренції норм у разі звільнення від 

покарання. Удосконалено законодавчий порядок вирішення правових ситуацій, за 

яких особа нездатна відбувати або виконувати покарання (з огляду на вік, 

інвалідність, працездатність, вагітність, наявність дітей, професію).  

Проаналізовані (об’єднані у групи) різновиди: звільнення від призначення або 

призначеного покарання; звільнення від відбування покарання з випробуванням; 

звільнення від призначення покарання або звільнення від його відбування у зв’язку 



 

з давністю; дострокові види звільнення від відбування покарання; звільнення від 

призначеного покарання або звільнення від його відбування за хворобою.  

Під час дослідження проблем звільнення від покарання визначені передумови та 

підстави звільнення від призначеного покарання. Доведено, що висновок про втрату 

особою суспільної небезпечності суд може зробити на підставі оцінки сумлінного 

ставлення особи не лише до праці, а й до зайняття іншою суспільно корисною 

діяльністю (ч. 4 ст. 74 КК). Проаналізовані причини, з якими пов’язується звільнення 

від призначеного покарання у зв’язку з усуненням законом караності діяння, за яке 

засуджено особу (ч. 2 ст. 74 КК), а також правові ситуації, що зумовлюють зниження 

призначеної засудженому міри покарання, що перевищує санкцію нового закону, до 

максимальної межі покарання, встановленої санкцією нового закону (ч. 3 ст. 74 КК).  

Дослідження проблем звільнення від відбування покарання з випробуванням 

дозволило визначити передумови, підстави, умови та правові наслідки звільнення 

від відбування покарання з випробуванням (ч. 1 ст. 75 КК) та звільнення від 

відбування покарання з випробуванням жінок (ч. 1 ст. 79 КК). Обґрунтовано, які саме 

обставини, що характеризують тяжкість злочину, особу винного, та інші обставини 

справи, беруться (мають братися) до уваги під час вирішення питання про 

застосування статей 75, 79 КК, зокрема, у справах про найпоширеніші злочини. 

Запропоновано шлях вирішення ситуації у разі, коли звільнена від відбування 

покарання з випробуванням жінка (ст. 79 КК) мимоволі втратила вагітність або її 

дитина померла. 

Визначено підстави та умови звільнення від призначення покарання або 

звільнення від його відбування у зв’язку із закінченням строків давності (ч. 4 ст. 74, 

ч. 1 ст. 80 КК). Аргументовано, що строки давності, передбачені ст. 49 КК, треба 

обраховувати не з наступної доби, яка настає після вчинення злочину (як вважає 

більшість юристів), а з моменту фактичного вчинення злочину. Момент фактичного 

вчинення злочину визначається часом його вчинення. Якщо в процесі досудового 

розслідування або розгляду справи судом не вдалося встановити час вчинення 

злочину, то строк давності кримінальної відповідальності треба обраховувати з 

першої секунди доби, яка настає після вчинення злочину. Запропоновано 



 

аналогічний підхід використовувати і для визначення кінцевого моменту закінчення 

строків давності, встановлених у ст. 49 КК. Визначено способи ухилення від 

відбування покарання залежно від виду призначеного засудженому покарання 

(ст. 80 КК). 

Розв’язана низка кримінально-правових проблем дострокового звільнення від 

відбування покарання. Визначено передумови, підстави, умови та правові наслідки 

застосування норм, передбачених статтями 81, 82 КК. Удосконалено методику 

визначення таких станів виправлення засудженого, як «став на шлях виправлення» 

та «довів своє виправлення» в контексті оцінки можливості застосування ст. 82 КК 

та ст. 81 КК відповідно. З метою обмеження суддівського розсуду розроблено 

правила формалізації заміни невідбутої частини покарання більш м’яким та умовно-

дострокового звільнення від відбування покарання. Запропоновано новий різновид 

звільнення від покарання – заміна невідбутої частини покарання засудженим, які 

виявили бажання проходити військову службу за контрактом в особливий  період. 

Досліджено передумови та підстави звільнення від призначеного покарання або 

звільнення від його відбування за хворобою (ст. 84 КК). Визначено правові наслідки 

звільнення від покарання осіб за хворобою залежно від стану особи. Обґрунтовано, 

що з метою дотримання принципу верховенства права суд може ухвалити рішення 

про звільнення засудженого від покарання (його відбування) на підставі ч. 2 

ст. 84 КК і в тих випадках, коли наявне в особи тяжке захворювання не внесено до 

Переліку захворювань, які є підставою для подання до суду матеріалів про 

звільнення засуджених від подальшого відбування покарання, однак таке 

захворювання перешкоджає засудженому відбувати покарання. Набули подальшого 

розвитку наукові положення про доцільність застосування до хворого 

військовослужбовця насамперед норм не про звільнення від призначеного 

покарання (з огляду на явну несправедливість такого рішення), а норм про заміну 

покарання більш м’яким. Аргументовано, що лише у випадку, коли суд не зможе 

призначити більш м’яке покарання, військовослужбовець заслуговує на звільнення 

від призначеного покарання. Запропоновано новий різновид звільнення від 



 

відбування покарання – осіб у зв’язку з їх згодою на лікування від наркоманії чи 

токсикоманії. 

Проаналізовано проблеми звільнення від відбування покарання за корупційні 

злочини. Обґрунтовано неможливість звільнення засудженого від відбування 

покарання з випробуванням за корупційний злочин, вчинений після 25 січня 2015 р., 

зокрема у разі затвердження угоди про примирення або про визнання вини (ч. 2 

ст. 75 КК). Також аргументовано, що за чинної редакції закону дострокові види 

звільнення від покарання, передбачені статтями 81, 82, 86, 87 КК, можуть бути 

застосовані виключно щодо осіб, які вчинили корупційні злочини середньої 

тяжкості. Запропоновано вдосконалити законодавство в цій частині. 

На підставі масштабного вивчення та узагальнення судової практики у справах 

про звільнення від покарання, з метою забезпечення єдності такої практики 

запропоновано шляхи розв’язання системних проблем застосування закону у цій 

сфері. Розроблено кримінологічні портрети засуджених, щодо яких можуть бути 

застосовані факультативі види звільнення від покарання (ч. 4  ст. 74, статті 75, 79, 

81–83, ч. 2 ст. 84 КК). 

Одержані в результаті проведеного дослідження теоретичні та практичні 

висновки знайшли конкретне відображення в розроблених автором проектах: Закону 

України «Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України (щодо 

вдосконалення норм про звільнення від покарання)», а також постанови Пленуму 

Верховного Суду «Про застосування судами законодавства у справах про звільнення 

від покарання». 

Ключові слова: інститут звільнення від покарання; звільнення від покарання;  

засудження без призначення покарання; звільнення від призначеного покарання; 

звільнення від відбування покарання з випробуванням; звільнення від відбування 

покарання; звільнення від подальшого відбування покарання; дострокове звільнення 

від відбування покарання; заміна невідбутої частини покарання більш м’яким; 

умовно-дострокове звільнення від відбування покарання; пом’якшення покарання.  

 

 

 



 

SUMMARY 

Horokh, O. P.  Release from Punishment and from the Service of Sentence under the 

Criminal Code of Ukraine. – Qualification research paper as manuscript. 

The dissertation for the degree of Doctor of Judicial Sciences, major 12.00.08 

Criminal Law and Criminology; Criminal-Executive Law. The dissertation was prepared 

at the National University “Kyiv-Mohyla Academy”, Ministry of Education and Science 

of Ukraine, Kyiv, 2019. The defense of the dissertation will be held at V.M. Koretskyi 

Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine. 

The dissertation is a complex and system scientific research of the modern issues of the 

release from punishment and from the service of sentence according to the criminal law of 

Ukraine, on the basis of which the concept of an effective system of the kinds of release 

from punishment is developed. 

The dissertation studies the institute of release from punishment as a structural element 

of the criminal law of Ukraine. It argues that it would be reasonable to single out sub-fields 

of law, institutes of law and sub-institutes of law within the criminal law. It proves that the 

rules on the release from punishment is a complex interdisciplinary institute of criminal law 

comprising sub-institutes. The notion of the criminal law institute of the release from 

punishment was defined. The effectiveness of the institute was grounded. 

Persuasive reasoning was provided to prove the necessity of fixing the definition of 

the release from punishment in the Criminal Code of Ukraine (the definition is given in the 

dissertation). Regarding the unification, some amendments of terminological set-phrases 

used in the Articles 74-87 of the Criminal Code were suggested to render the meaning of 

the kinds of release from punishment in these regulations in a proper way. 

 The conclusion was made that the kinds of release from punishment set forth by the 

criminal legislation make an integral interdisciplinary system of the kinds of release from 

punishment.  The dissertation defines the notion of the release from punishment system 

and its sub-systems. It suggests the criteria to systematize the kinds of release from 

punishment. By means of system analysis of the legislation of criminal justice, the 

methods of eliminating collisions between the rules on the release from punishment were 

defined. It was suggested to determine the order of applying all kinds of the release from 



 

punishment in the procedural rules, and to conform procedural and executive rules with 

substantive rules. 

The research gives grounds to the relevancy of a social assignment regarding the 

development of principles and a general basis of the release from punishment. The 

principles of the release from punishment was defined as a notion. The dissertation proved 

that the system of the principles of the release from punishment comprises the principles 

of criminal law that are applied in a specific way in case of the release from punishment, 

and in also includes institutional principles of the release from punishment. The content of 

the principles of the release from punishment was revealed, the expression of the aforesaid 

principles was illustrated upon the cases of legislation and practice. 

The research studies analyses the cases of the European Court of Human Rights in 

terms of giving grounds for the release of convicts from punishment. The facts were used 

to prove, in which cases the national courts are to take into account the practice of 

Strasburg Court (specifying legal strategies), while applying the law on criminal liability. 

Concerning de lege ferenda the dissertation suggests implementing the general basis of 

the release from punishment. It was grounded that the general basis of the release from 

punishment comprise universal criteria thereof, involving all kinds of the release from 

punishment, and group criteria involving only grouped kinds of release of punishment. 

Universal and group criteria of general criteria of release from punishment. Methods of 

settling down the competition of rules applied to the release from punishment. An improved 

legal procedure of the settlement of legal cases when a person cannot serve the punishment 

(regarding their age, disability, work incapacity, pregnancy, children, profession) was 

developed.  

The classification of the following was provided in the research: release from 

imposition or from imposed punishment; release from punishment on probation; release 

from punishment imposition and from the service of punishment upon the limitation 

period; the kinds of premature release from punishment; release from imposed punishment 

and from the service of punishment for medical reasons.    

While studying the problems of the release from punishment the conditions and 

reasons for the release from punishment were identified. It has been proven that the 



 

conclusion about a person’s loss of social safety can be made by the court according to the 

assessment of the person’s attitude not only to the labour, but also to other socially useful 

activities (part 4, Art. 74 CC). The reasons for the release from an imposed punishment by 

the cancellation of the criminality of the act the person was convicted for (part 2, Art. 74 

CC) were analysed, as well as the legal cases that determine the reduction of the 

punishment admeasured to the convict, if it is higher that the penalty set forth by the new 

act (part 3, Art. 74 CC).  

The research of the release from the service of sentence on probation made it possible 

to identify the conditions, reasons and legal results of the release from the service of 

sentence on probation (part 1, Art. 75 CC) and women’s release from the service of sentence 

on probation (part 1, Art. 79 CC). The study gives grounds for the circumstances 

characterizing the severity of crime, the personality of the criminal, and other circumstances 

of the case, and others that should be taken into account while making a decision upon the 

Articles 75, 79 CC, in particular in the cases of wide-spread crimes. The method is 

suggested of dealing with the situation if a woman released from the service of sentence on 

parole (Art. 79 CC) has her pregnancy unintentionally terminated, or her child dies. 

The reasons and conditions for the release from the imposition of punishment or its 

service because of the period of limitation (part 4, Art.74 , part 1, Art. 80 CC). The 

reasoning was given for calculating the periods of limitation pursuant Art. 49 CC from the 

moment the crime was actually committed, rather than from the next day the crime was 

committed (as most lawyers consider to be right). The moment of actual crime committing 

is the moment it is committed. If during the pre-trial investigation or during the court trial 

the exact time the crime was committed was not identified, the period of limitation for the 

criminal liability should be calculated from the first second of the 24-hour day, that follows 

the day of the crime. It was proposed to apply a similar approach to identify the final 

moment of the periods of limitation set forth by Art. 49 CC. The ways of avoiding the 

service of sentence depending on the punishment imposed on the convict (Art. 80 CC). 

A number of criminal-legal problems of the release on parole were solved. The 

prerequisites, reasons, conditions and legal consequences of applying the rules set forth by 

Art. 81, 82 CC were defined. The study improved the methods of defining such stages of 



 

the reformation of convicts as “pursuing a path of reformation”,  

“the reformation proven” in the context of the considering the application of Art. 82 CC 

and Art. 81 CC correspondingly. In order to limit the judge’s discretion the rules were 

developed that formalize the replacement of the unserved period of punishment by 

mitigated punishment or parole. The new kind of the release from punishment was 

proposed, which is the replacement of the unserved period of punishment by contract 

military service, at the option of the convict. 

The prerequisites and grounds for the release from imposed punishment or its service 

for medical reasons (Art. 84 CC). The legal consequences of the release from punishment 

for medical reasons according to the health state were defined. It was grounded that in 

order to keep to the principle of the rule of law the court may approve a decision to release 

the convict from punishment (it service) pursuant part 2, Art. 84 CC, even if the severe 

disease identified in the convict’s body is not included in the List of Diseases, which are 

the reason for applying to the court for the release of the convicts from further service of 

sentence, though such a disease prevents the convict to serve the punishment. Further 

developed were the scientific reasons for the fact that a military servant suffering from a 

disease is subject not from the release from imposed punishment (in case such a decision 

is obviously unjust), but the rule of the mitigation of imposed punishment. It was grounded 

that only if the court cannot impose a mitigated punishment the military servant deserves 

the release from imposed punishment. A new kind of the release from servicing the 

punishment was suggested, i.e. involving persons who give consent for medical treatment 

on drug and toxic substance addiction.  

The study analyzed the problems of the release from the service of sentence for the 

crimes of corruption. It was grounded that it is impossible to release the convict from the 

service of sentence on probation for a corruption crime committed after 25th January, 

2015, including conciliation or admittance of guilt (part 2, Art. 75 CC). The study proved 

that the effective edition of the law on the premature release from punishment set forth by 

Art. 81, 82, 86, 87 CC may be applied only to the persons that committed corruption 

crimes of medium severity. The amendments to improve the law in this part were 

proposed.  



 

Basing upon the wide-scale study and generalization of the court practice in the cases 

of the release from punishment, in order to ensure the unification of the practice, the 

methods of solving system problems therein were proposed. The criminological portraits 

of convicts were made for those who may be imposed optional kinds of the release from 

punishment (part 4 Art. 74, Art. 75, 79, 81-83, part 2 Art. 84 CC). 

The obtained results of the research in terms of theory and practice were 

implemented in the author’s projects, as follows: Law of Ukraine “On Amendments and 

Additions to the Criminal Code of Ukraine” (regarding the improvement of the rules of the 

release from punishment)”, the Ruling of the Supreme Court “On the Courts Exercising 

the Legislation in Cases of the Release from Punishment”. 

Key words: the institute of the release from punishment; a release from punishment; 

conviction without fixing a punishment; release from the imposed punishment; release 

from the service of sentence on parole; release from the service of sentence; release from 

the further service of sentence; premature release from the service of sentence; 

replacement of the punishment by a mitigated one; release on parole; mitigation of 

punishment.  
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ВСТУП 

Обґрунтованість теми дослідження. Вітчизняна кримінально-правова політика 

орієнтована на створення та забезпечення ефективного функціонування системи 

заходів правового впливу на протиправну поведінку людини. Основним 

кримінально-правовим наслідком у цих відносинах постає кримінальна 

відповідальність, а  найпоширенішою формою її втілення залишається покарання.  

Водночас на різних етапах реалізації кримінальної відповідальності можуть 

виникати певні юридичні факти, що зумовлюють недоцільність призначення 

засудженому покарання, реального чи повного виконання призначеного покарання, 

неспроможність досягнення застосуванням покарання його мети, неможливість 

виконання засудженим призначеного йому покарання. Правове регулювання суспільних 

відносин, що виникають у зв’язку з такими юридичними фактами, забезпечує 

кримінально-правовий інститут звільнення від покарання1. Норми цього інституту 

передбачені переважно в розділі ХІІ «Звільнення від покарання та його відбування» 

Загальної частини Кримінального кодексу України (далі – КК)2.  

Формування вітчизняного інституту звільнення від покарання відбувалося 

протягом багатьох років. На його становлення впливали правова думка, національне 

законодавство (зокрема конституційне, кримінальне процесуальне, кримінально-

виконавче), зарубіжне законодавство (що було чинним на теренах України в різні 

історичні періоди), тенденції судової практики. Слід визнати, що не завжди 

законодавчі рішення у сфері звільнення від покарання були виправданими, 

обґрунтованими, узгодженими.  

                                                
1 На думку автора, саме така назва має бути закріплена за цим кримінально-правовим 

інститутом (про що йтиметься далі). Цей інститут охоплює всі різновиди звільнення від 

покарання: звільнення засудженого від призначення покарання; звільнення від призначеного 

покарання; звільнення від відбування покарання з випробуванням; звільнення від відбування 

покарання; звільнення від подальшого відбування покарання; заміна невідбутої частини покарання 

більш м’яким; пом’якшення покарання. 

У подальшому, якщо в дисертації використовується сполука слів «звільнення від покарання», 

йдеться про всі різновиди такого звільнення. Назви розділів 2–6 дисертації та їх підрозділів 

уніфіковані відповідно до цих різновидів в аспекті de lega ferenda. 
2 З урахуванням законодавчої назви розділу ХІІ Загальної частини КК обрано і назву теми 

дисертації.   
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Проблеми звільнення від покарання в різні часи висвітлювали такі автори: 

H.Abadinsky, H. Arnot, S. Creighton, J. Derks, A. M. van Kalmthout, N. Walker, 

М. О. Бєляєв, Я. М. Брайнін, Ю. В. Голік, Л. В. Головко, Н. Д. Дурманов, 

О. О. Жижиленко, М. А. Єфімов, І. О. Єфремова, С. Й. Зельдов, С. Г. Кєліна, 

Г. А. Крігер, В. А. Ломако, К. В. Михайлов, О. С. Міхлін, Л. Є. Орел, 

А. А. Піонтковський, П. С. Ромашкін, Е. А. Саркісова, В. В. Сверчков, 

В. В. Скибицький, М. О. Стручков, І. А. Тарханов, Ю. М. Ткачевський, 

С. Я. Улицький, І. Я. Фойницький, М. Д. Шаргородський, Т. Ш. Шаріпов, 

Л. В. Яковлєва та ін. У своїх працях зазначені вчені торкалися питань звільнення від 

кримінальної відповідальності та покарання в цілому або досліджували лише окремі 

види звільнення від покарання.  

В Україні захищено докторську дисертацію (Письменський Є. О. «Теоретико-

прикладні проблеми звільнення від покарання та його відбування за кримінальним 

правом України», 2014 р.) та дванадцять кандидатських дисертацій з проблем 

окремих видів звільнення від покарання, зокрема щодо: звільнення від призначення 

покарання (Р. І. Брящей), звільнення від відбування покарання з випробуванням 

(О. О. Книженко, А. О. Клевцов), звільнення від відбування покарання з 

випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років 

(О. О. Наумов), звільнення від покарання та його відбування неповнолітніх 

(Т. І. Пономарьова); умовно-дострокового звільнення від відбування покарання 

(О. В. Дащенко, Д. В. Казначеєва, І. В. Козакова), заміни невідбутої частини 

покарання більш м’яким (В. П. Герасименко), амністії та помилування 

(С. М. Школа, О. В. Чепелюк), а також звільнення від покарання та його відбування 

за злочини у сфері господарської діяльності (А. І. Золотарьов). 

Окремим проблемам звільнення від покарання присвятили свою увагу й інші 

вітчизняні вчені: Ю. В. Баулін, В. А. Бадира, А. А. Березовський, П. С. Берзін, 

В. М. Бурдін, В. К. Грищук, Н. О. Гуторова, Т. А. Денисова, О. О. Дудоров, 

З. А. Загиней, О. О. Кваша, О. Ф. Ковітіді, О. М. Костенко, І. В. Красницький, 

В. М. Куц, В. Т. Маляренко, А. А. Музика, В. О. Навроцький, Є. С. Назимко, 

Ю. А. Пономаренко, Г. В. Плахотник, М. В. Романов, О. П. Рябчинська, 
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А. В. Савченко, Є. Л. Стрельцов, Б. М. Телефанко, В. О. Туляков, В. І. Тютюгін, 

О. В. Ус, В. В. Устименко, П. Л. Фріс, М. І. Хавронюк, С. І. Халимон, 

П. В. Хряпінський, С. Д. Шапченко, І. В. Шимончук, І. С. Яковець, Н. М. Ярмиш, 

С. С. Яценко, А. М. Ященко та ін. 

Попри значну кількість досліджень проблем звільнення від покарання, низка 

питань про застосування норм цього правового інституту дотепер залишається не 

розв’язаною, чимало з них – недостатньо висвітлені або є спірними. Окремі  проблеми 

звільнення від покарання не могли бути досліджені з об’єктивних причин – унаслідок 

реформування законодавства кримінального блоку, починаючи з 2012 р. Порівняно з 

докторською дисертацію Є. О. Письменського (а також зазначеними кандидатськими 

дисертаціями) запропоноване дослідження вирізняється не лише структурою, а й 

науковою новизною одержаних результатів, зокрема: розробкою концепції принципів 

та загальних засад звільнення від покарання, аналітичним оглядом досвіду 

Європейського суду з прав людини, що стосується теми дослідження, обґрунтуванням 

ефективності інституту звільнення від покарання, виявленням та раціональним 

розв’язанням багатьох системних проблем прикладного характеру, а також розробкою 

окремих новостворених проблем на тлі російської агресії проти України.           

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана упродовж 2010–2019 років на кафедрі кримінального та кримінального 

процесуального права факультету правничих наук Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри 

«Сучасні проблеми теорії та практики кримінального та кримінального 

процесуального права України» (номер державної реєстрації 0114U001101). 

Тема дослідження відповідає пріоритетним напрямам розвитку правової науки на 

2011−2015 рр. (затверджено постановою загальних зборів НАПрН України від 24 

вересня 2010 р.) та Стратегії розвитку наукових досліджень НАПрН України на 

2016–2020 роки (затверджено постановою загальних зборів НАПрН України від 

3 березня 2016 р.). 
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Тема дисертації затверджена та уточнювалася Вченою радою Національного 

університету «Києво-Могилянська академія» (протоколи: № 4 від 13 травня 2010 р., 

№ 4 від 26 квітня 2012 р., № 5 від 31 травня 2018 р.).  

Мета і завдання дослідження. Мета дисертації – розробка концепції ефективної 

системи видів звільнення від покарання.      

Відповідно до зазначеної мети сформульовано такі завдання дослідження:  

– систематизувати наукові знання про інститут звільнення від покарання;  

– дослідити етапи становлення українського кримінального законодавства1 у 

сфері звільнення від покарання2, починаючи з першої половини Х ст. і до 

сьогодення; 

– з’ясувати особливості кримінального законодавства окремих зарубіжних 

держав про звільнення від покарання; 

– розглянути звільнення від покарання як інститут кримінального права України 

та як кримінально-правове поняття; 

– дослідити ефективність інституту звільнення від покарання; 

– визначити систему видів звільнення від покарання та її підсистеми, а також 

встановити шляхи забезпечення системності інституту звільнення від покарання; 

– окреслити перспективи використання інституту звільнення від покарання для 

вирішення кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці; 

– дослідити принципи та загальні засади звільнення від покарання; 

– виявити та узагальнити досвід Європейського суду з прав людини щодо 

обґрунтування відповідних рішень в аспекті положень про звільнення засуджених 

від покарання; 

– дослідити системні законодавчі, теоретичні та прикладні проблеми різних видів 

звільнення від покарання;  

                                                
1 Законодавство України використано станом на 1 квітня 2019 р. 
2 Проблеми застосування амністії та здійснення помилування, звільнення від покарання та його 

відбування неповнолітніх, а також застосування інших видів звільнення від покарання, не 

передбачених розділом ХІІ Загальної частини КК, переважно залишилися поза межами предмета 

дослідження, оскільки вони загалом становлять самостійні наукові напрями пізнання. Окремі з цих 

проблем досліджені та висвітлені автором в інших наукових публікаціях.  
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– розробити правила формалізації заміни невідбутої частини покарання більш 

м’яким та умовно-дострокового звільнення від відбування покарання; 

– розглянути проблеми застосування звільнення від покарання за корупційні 

злочини; 

– розробити кримінологічні портрети засуджених, щодо яких можуть бути 

застосовані факультативні види звільнення від покарання;  

– сформулювати рекомендації, спрямовані на вдосконалення кримінального 

законодавства та оптимізацію правозастосовної практики. 

Об’єктом дослідження є правові відносини у сфері звільнення від покарання.  

Предмет дослідження – звільнення від покарання за кримінальним правом 

України.  

Методи дослідження. Під час дослідження використані філософські, 

загальнонаукові та приватнонаукові методи пізнання правових явищ.  

Використання історико-правового методу сприяло дослідженню кримінально-

правової політики у сфері звільнення від покарання на українських землях. 

Компаративістський метод застосовувався під час порівняльно-правового 

дослідження інституту звільнення від покарання.  

Діалектичний метод використовувався у всіх підрозділах праці під час аналізу 

теоретичних і прикладних проблем видів (груп, системи, підсистем) звільнення від 

покарання. Цей метод дав змогу уточнити та конкретизувати диспозиції 

кримінально-правових норм про звільнення від покарання в аспекті оптимального їх 

формулювання і точного відображення в них ознак певного виду звільнення від 

покарання. Системний метод (метод системно-структурного аналізу) сприяв, 

зокрема, дослідженню кримінального права як структури (галузь права, підгалузь 

права, інститути права, субінститути права, кримінально-правова норма), а також  

визначенню системи та підсистем видів звільнення від покарання та розробленню 

системи принципів і загальних засад звільнення від покарання. Формально-

логічним (догматичним) методом автор послуговувався під час тлумачення 

нормативного змісту положень законів та формулювання визначень певних 

правових понять аналізованого інституту. Герменевтичний метод став у пригоді, 
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зокрема, під час формулювання нової назви розділу ХІІ Загальної частини КК, 

розробки пропозицій щодо уніфікації термінологічних зворотів, що 

використовуються в статтях цього розділу, а також конструюванні нових правових 

норм інституту звільнення від покарання.  

Важливу роль у дисертації відіграв соціологічний метод – він дозволив дослідити 

правові норми аналізованого інституту в аспекті їхньої соціальної зумовленості. 

Водночас у контексті аксіологічного підходу цей метод сприяв розробленню 

принципів звільнення від покарання. Широко використовувалися також методи 

вивчення документів і статистичний метод. Різновид соціологічного методу – 

кримінологічний метод дав змогу визначити ефективність застосування норм про 

звільнення від покарання, а також спрогнозувати можливі зміни в законодавстві та 

виявити тенденції судової практики в аналізованій сфері.  

У підсумку, за допомогою методу моделювання, автором ініційовані законодавчі 

новели, що можуть використовуватися для вдосконалення положень КК у сфері 

звільнення від покарання, а також сформульовані пропозиції, спрямовані на 

вдосконалення відповідної судової практики.  

Емпіричну базу дослідження становлять: результати вивчення та узагальнення 

дисертантом судової практики у справах про звільнення від покарання (всього 

7551 судове рішення), що були розглянуті судами України протягом 2006–2018 рр.; 

практика Європейського суду з прав людини; узагальнення судової практики, 

здійснені Верховним Судом України, Вищим спеціалізованим судом України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ, апеляційними судами м. Києва та 

областей України; статистичні дані Державної судової адміністрації України щодо 

застосування норм про звільнення від покарання протягом 2004–2018 рр. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

комплексним і системним науковим дослідженням сучасних проблем звільнення від 

покарання за кримінальним правом України, на підставі якого розроблено 

концепцію ефективної системи видів звільнення від покарання. Зокрема, в 

дисертації  
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уперше: 

1) визначено етапи становлення українського кримінального законодавства у 

сфері звільнення від покарання, починаючи з першої половини Х ст. і до 

сьогодення; 

2) на підставі вивчення кримінального законодавства низки європейських та 

азійських держав, окремо – держав колишнього СРСР, а також США (всього 

тридцять одна зарубіжна держава) виявлено традиційні та унікальні види звільнення 

від покарання, та визначено перспективи їх запровадження в національне 

законодавство; 

3) доведена ефективність застосування інституту звільнення від покарання в 

судовій практиці за критеріями його динаміки та рецидиву (цей інститут широко 

застосовується в судовій практиці, а кількість засуджених, які вчинили злочин після 

їх звільнення від покарання, порівняно з кількістю засуджених, які вчинили злочин 

після їх повного відбуття покарання, є на третину меншою);  

4) обґрунтовано, що передбачені нормами законодавства кримінального блоку 

види звільнення від покарання, становлять міжгалузеву систему видів звільнення від 

покарання. Системою видів звільнення від покарання запропоновано вважати 

сукупність встановлених законом взаємодіючих між собою та об’єднаних однією 

ідеєю соціально зумовлених видів звільнення від покарання (елементи системи), на 

якій ґрунтуються відповідні підсистеми видів звільнення від покарання;  

5) систематизовано види звільнення від покарання, передбачені українським 

законодавством кримінального блоку: 1) за стадією кримінального провадження, у 

межах якої суд вирішує питання про застосування різних за ступенем суворості 

правових наслідків для засудженого видів звільнення від покарання (ті, що 

застосовуються під час ухвалення вироку; ті, що застосовуються під час виконання 

вироку); 2) за категорією засуджених, до яких застосовуються різні види 

звільнення від покарання, а саме щодо: повнолітніх; неповнолітніх; вагітних жінок; 

жінок, які мають малолітніх дітей; військовослужбовців; 

6) обґрунтована необхідність розробки принципів і загальних засад звільнення від 

покарання. Розроблено дефініцію поняття принципів звільнення від покарання як 
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вихідних, найважливіших положень, що визначають усю діяльність законодавця, 

судів та Глави держави щодо звільнення від покарання осіб, засуджених за 

вчинення злочину; 

7) встановлено, що принципи звільнення від покарання становлять систему, яка 

складається з принципів кримінального права, котрі мають специфічний вияв у разі 

звільнення особи від покарання (зокрема, верховенство права, законність, гуманізм, 

справедливість, індивідуалізація звільнення від покарання), а також власне 

інституціональних принципів звільнення від покарання (обґрунтованість та 

вмотивованість звільнення від покарання в судовому рішенні; урахування інтересів 

потерпілого від злочину у разі звільнення від покарання; невідворотність 

застосування покарання у разі порушення засудженим умов звільнення від 

покарання);  

8) в аспекті de lege ferenda запропоновано впровадити загальні засади звільнення 

від покарання – встановлену законом систему критеріїв (вимог, правил), що 

ґрунтуються на принципах звільнення від покарання, якими має керуватися суд у 

разі звільнення від покарання в кожному судовому провадженні; 

9) обґрунтовано, що загальні засади звільнення від покарання складаються із 

універсальних критеріїв цих засад, які поширюються на всі без винятку види 

звільнення від покарання, та групових критеріїв цих засад, які поширюються лише 

на певні, об’єднані в групи, види звільнення від покарання; 

10) виявлено та узагальнено досвід Європейського суду з прав людини щодо 

обґрунтування відповідних рішень в аспекті положень про звільнення засуджених 

від покарання. Встановлено, в яких випадках у разі звільнення від покарання 

національні суди під час застосування закону про кримінальну відповідальність 

мають враховувати практику Страсбурзького суду (і які саме правові позиції); 

11) доведено, що висновок про втрату особою суспільної небезпечності суд може 

зробити на підставі оцінки сумлінного ставлення особи не лише до праці (як 

зазначено в ч. 4 ст. 74 КК), а й до зайняття іншою суспільно корисною діяльністю 

(запропоновано внести відповідні законодавчі зміни); 
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12) на підставі масштабного вивчення та узагальнення судової практики 

запропоновано розв’язання виявлених системних проблем (зокрема вад і 

контроверсійних рішень) у сфері застосування інституту звільнення від покарання 

(під час оцінки судом рівня суспільної небезпечності або стану виправлення особи; 

встановлення можливості її виправлення без відбування покарання; констатації 

фактів ухилення від кримінальної відповідальності або відбування покарання; 

встановлення наявності тяжкої хвороби, що перешкоджає відбуванню покарання, 

тощо);            

13) зроблено висновок, які саме обставини, що характеризують тяжкість злочину, 

особу винного, та інші обставини справи, беруться до уваги під час вирішення 

питання про застосування ст. 75 КК у справах про найпоширеніші злочини проти 

особи, корисливі злочини проти власності, а також злочини, пов’язані з 

використанням суспільно небезпечних предметів, злочини проти безпеки руху. 

Запропоновано шляхи розв’язання проблем судової практики щодо застосування 

закону в цій частині; 

14) обґрунтовано, що у разі, коли звільнена під час ухвалення вироку від 

відбування покарання з випробуванням жінка (ст. 79 КК) мимоволі втратила 

вагітність або її дитина померла, суд залежно від поведінки засудженої має звільнити 

її від покарання або замінити його більш м’яким покаранням чи направити таку 

засуджену для відбування призначеного покарання; 

15) аргументовано думку стосовно встановлення початкового та кінцевого 

моментів, з яких мають обраховуватися строки давності, передбачені ст. 49 КК, а 

саме – не з наступної доби, що настає після вчинення злочину (як вважає більшість 

юристів), а з моменту фактичного вчинення злочину; 

16) обґрунтовано висновок, що за чинної редакції закону дострокові види 

звільнення від покарання, передбачені статтями 81, 82, 86, 87 КК, можуть бути 

застосовані виключно щодо осіб, які вчинили корупційні злочини середньої 

тяжкості. Водночас з урахуванням рекомендацій міжнародних експертів 

запропоновано вдосконалити законодавство в цій частині; 
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17) наведено аргументи щодо необхідності запровадження нового різновиду 

звільнення від покарання – заміни невідбутої частини покарання засудженим, які 

виявили бажання проходити військову службу за контрактом в особливий  період; 

18) обґрунтовано, що з метою дотримання принципу верховенства права суд 

може ухвалити рішення про звільнення засудженого від покарання (його 

відбування) на підставі ч. 2 ст. 84 КК і в тих випадках, коли наявне в особи тяжке 

захворювання хоча і не внесено до Переліку захворювань, які є підставою для 

подання до суду матеріалів про звільнення засуджених від подальшого відбування 

покарання, однак перешкоджає засудженому відбувати покарання, а держава не 

здатна такому засудженому надати адекватну медичну допомогу; 

19) запропоновано новий різновид умовного звільнення від відбування покарання 

– осіб, хворих на наркоманію чи токсикоманію, з урахуванням ступеня тяжкості 

вчиненого злочину та їх згоди добровільно пройти курс лікування; 

20) розроблено кримінологічні портрети засуджених, щодо яких можуть бути 

застосовані факультативні види звільнення від покарання (ч. 4 ст. 74, статті 75, 79, 

81–83, ч. 2 ст. 84 КК); 

удосконалено:  

21) визначення поняття кримінально-правового інституту звільнення від 

покарання – це зовнішньо оформлений структурний елемент галузі кримінального 

права (її Загальної частини), що становить систему кримінально-правових норм, 

покликаних цілісно регулювати певні суспільні відносини на різних етапах 

реалізації кримінальної відповідальності засудженої особи;  

22) положення про субінститути інституту звільнення від покарання, до яких 

автором віднесено: звільнення засудженого від призначення покарання (частини 4, 5 

ст. 74, частини 1 статей 105, 106 КК); звільнення від призначеного покарання (ч. 1–3 

ст. 84 КК; ч. 1 ст. 78, ч. 4 ст. 79 КК); звільнення від відбування покарання 

з випробуванням (статті 75, 79, 104 КК); звільнення від відбування покарання (ч. 5 

ст. 72, статті 80, 86, ч. 3 ст. 106 КК); звільнення від подальшого відбування 

покарання (статті 81, 83, частини 1–2 ст. 84, статті 86, 87 КК); заміна невідбутої 
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частини покарання більш м’яким (ст. 82, ч. 3 ст. 57, ч. 1 ст. 58, ч. 1 ст. 62, ч. 4 ст. 83, 

ч. 5 ст. 80, ч. 2 ст. 87 КК); пом’якшення покарання (ч. 3 ст. 74, статті 86, 87 КК);  

23) концепт щодо назви розділу ХІІ Загальної частини КК (цей розділ 

запропоновано назвати «Звільнення від покарання»); 

24) дефініцію поняття звільнення від покарання як відмови держави на підставі 

положень кримінального закону і в порядку, передбаченому КПК України та КВК 

України, від призначення засудженій особі покарання, або застосування щодо неї 

покарання під час ухвалення вироку, або під час його виконання, або подальшого 

відбування призначеного покарання, а також від виконання покарання у виді та 

межах, визначених вироком суду (це поняття пропонується закріпити в КК);  

25) доводи в аспекті уніфікації термінології – словосполучення, що 

використовуються в статтях 74–87 КК (обґрунтовано, що вони мають адекватно 

розкривати зміст видів звільнення від покарання);  

набули подальшого розвитку наукові положення про:  

26) структуру кримінального права (галузь права, підгалузь права, інститути 

права, субінститути права, кримінально-правова норма);  

27) забезпечення системності міжгалузевого інституту звільнення від покарання 

(для усунення колізій між нормами про звільнення від покарання в законодавстві 

кримінального блоку запропоновано в процесуальних нормах визначити порядок 

застосування всіх видів звільнення від покарання, а також узгодити процесуальні та 

кримінально-виконавчі норми з матеріальними нормами); 

28) встановлення законодавчого порядку вирішення правових ситуацій, за яких 

особа нездатна відбувати або виконувати покарання з огляду на вік, інвалідність, 

працездатність, вагітність, наявність дітей, професію; 

29) вирішення питання про конкуренцію норм у разі звільнення від покарання 

шляхом застосування певного виду звільнення від покарання, який передбачений 

спеціальною нормою, або того виду звільнення, який найбільшою мірою поліпшує 

становище особи; 

30) причини, з якими пов’язано звільнення від призначеного покарання у зв’язку 

з усуненням законом караності діяння, за яке засуджено особу (ч. 2 ст. 74 КК), а 
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також виникнення правових ситуацій, які зумовлюють зниження призначеної 

засудженому міри покарання, що перевищує санкцію нового закону, до 

максимальної межі покарання, встановленої санкцією нового закону (ч. 3 ст. 74 КК);   

31) передумови, підстави та умови (у разі наявності) всіх різновидів звільнення 

від покарання, передбачених розділом ХІІ Загальної частини КК; 

32) правила формалізації матеріальної підстави заміни невідбутої частини 

покарання більш м’яким та умовно-дострокового звільнення від відбування 

покарання (стан виправлення засудженого запропоновано оцінювати з 

використанням розробленої автором системи балів). З урахуванням цих правил 

формалізації також розроблено відповідний алгоритм обрання судом більш м’якого 

покарання під час застосування ст. 82 КК; 

33) неможливість за чинної редакції закону звільнення засудженого від 

відбування покарання з випробуванням за корупційний злочин, вчинений після 

25 січня 2015 р., зокрема у разі затвердження угоди про примирення або про 

визнання вини (ч. 2 ст. 75 КК); 

34) негативні тенденції поширення в судовій практиці ігнорування багатьох 

законодавчих положень та усталених теоретичних концепцій під час звільнення 

засуджених від покарання;    

35) вдосконалення та забезпечення єдності судової практики у справах про 

звільнення від покарання.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони можуть 

бути використані чи вже використовуються у: 

– науково-дослідній сфері та навчальному процесі – як підґрунтя для подальших 

наукових розробок і досліджень проблем звільнення від покарання; під час 

викладання кримінального права та інших навчальних дисциплін; підготовки 

підручників, навчальних посібників, коментарів положень КК, а також проведення 

занять із підвищення кваліфікації (акти впровадження результатів дисертації в 

освітню та науково-дослідну діяльність: факультету правничих наук Національного 

університету «Києво-Могилянська академія» від 29 січня 2019 р.; Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого від 24 січня 2019 р.; юридичного 
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факультету Львівського національного університету імені Івана Франка від 1 лютого 

2019 р.; Інституту кримінально-виконавчої служби від 21 січня 2019 р.; 

Миколаївського інституту права Національного університету «Одеська юридична 

академія» від 14 лютого 2019 р.; Національної школи суддів України від 11 лютого 

2019 р.; Національної академії прокуратури України від 11 лютого 2019 р.; Вищої 

школи адвокатури Національної асоціації адвокатів України від 10 лютого 2019 р.; 

Центру стажування та підвищення кваліфікації адвокатів від 5 лютого 2019 р.); 

– правотворчості – на шляху вдосконалення КК (лист про впровадження 

результатів дисертації в діяльність Комітету з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності Верховної Ради України від 31 січня 2019 р. № 04-18/12-

176); 

– правозастосовній діяльності – під час застосування кримінального 

законодавства у справах про звільнення від покарання, а також у процесі вивчення 

судової практики (акт впровадження результатів дисертації в діяльність Касаційного 

кримінального суду у складі Верховного Суду) та вдосконалення форм статистичної 

звітності Державної судової адміністрації України (лист ДСА України від 30 січня 

2019 р. № Г75-19-202/19). 

Особистий внесок здобувача. У навчальних посібниках та науково-

практичному коментарі КК, підготовлених у співавторстві, автору належать 

розділи та положення досліджень, які розроблялися ним самостійно. У 

монографіях, статтях, тезах доповідей, опублікованих у співавторстві з 

А. А. Музикою, особисто автору належать наукові положення про звільнення від 

покарання за злочини проти здоров’я населення. 

 Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки дисертації 

обговорювалися на засіданні Координаційного бюро з проблем кримінології 

відділення кримінально-правових наук НАПрН України на базі Київського 

регіонального центру НАПрН України (протокол № 1 від 20 лютого 2019 р.), а також 

були оприлюднені на 48 наукових заходах: «Актуальні проблеми вдосконалення та 

уніфікації термінології Кримінального кодексу України» (Київ, 29 вересня 2010 р.); 

«Від громадянського суспільства – до правової держави. Теорія та практика протидії 
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злочинності» (Харків, 15 квітня 2011 р.); «Правова відповідальність: доктрина та 

практика застосування» (Київ, 2 черв. 2011 р.); «Кримінальний кодекс України: 

10 років очікувань» (Львів, 23–24 вересня 2011 р.); «10 років чинності Кримінального 

кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із 

законодавством європейських країн» (Харків, 13–14 жовтня 2011 р.); «Актуальні 

проблеми юридичної науки» (Хмельницький, 18–19 листопада 2011 р.); «Проблеми 

правового регулювання і практики застосування амністії та помилування»  (Луганськ, 

6–20 лютого 2012 р.); «Актуальные проблемы уголовного права, уголовного процесса, 

криминологии и уголовно-исполнительного права: теория и практика» (Тамбов, 10–11 

апреля 2012 г.); «Протидія ксенофобії, екстремізму і тероризму у сучасному 

суспільстві» (Севастополь, 28 березня 2012 р.); «Дні науки Національного 

університету «Києво-Могилянська академія» на факультеті правничих наук. 2011–

2012» (Київ, 30 листопада 2011 року, 26 та 30 січня 2012 р.); «Основні напрями 

розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про 

кримінальну відповідальність» (Харків, 11–12 жовтня 2012 р.); «Актуальні проблеми 

кримінального права, процесу та криміналістики» (Одеса, 2 листопада 2012 р.); 

«Актуальні проблеми юридичної науки» (Хмельницький, 23-24 листопада 2012 р.); 

«Украинское общество и наркотики: развитие нового стратегического подхода» (Киев, 

21–23 мая 2012 г.); «Уголовное право: стратегия развития в XXI веке» (Москва, 

24−25 января 2013 г.); «Політика в сфері боротьби зі злочинністю» (Івано-Франківськ, 

1–2 березня 2013 року); «Правове життя сучасної України» (Одеса, 16–17 травня  

2013 р.); «Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі 

реформування кримінальної юстиції» (Харків, 17 травня 2013 р.); «Кримінальний 

процесуальний кодекс України 2012 р.: кримінально-правові та процесуальні аспекти» 

(Львів, 19–20 вересня 2013 р.); «Правова доктрина – основа формування правової 

системи держави» (Харків, 20–21 листопада 2013 р.); «Актуальні проблеми 

кримінального права, процесу та криміналістики» (Одеса, 1 листопада 2013 р.); 

«Актуальні питання державотворення в Україні» (Київ, 23 травня 2014 р.); «Політика 

в сфері боротьби зі злочинністю» (Івано-Франківськ, 25 лютого–2 березня 2014 р.); 

«Про злочини та покарання: еволюція кримінально-правової доктрини», присвяченої 
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250-річчю трактату Чезаре Беккаріа» (Одеса, 13 червня 2014 р.); «Наука 

кримінального права в системі міждисциплінарних зв’язків» (Харків, 9–10 жовтня 

2014 р.); «Актуальні проблеми кримінального права (пам’яті професора 

П. П. Михайленка)» (Київ, 21 листопада 2014 р.); «Сучасна наука – пенітенціарній 

практиці» (Київ, 4 грудня 2014 р.); «Політика в сфері боротьби зі злочинністю (Івано-

Франківськ, 13–14 березня 2015 р.); «Зарубіжний досвід функціонування 

пенітенціарних систем: сторінки історії та виклики сьогодення» (Київ, 14 травня 2015 

року); «Юридичні могилянські читання» (Миколаїв, 3–6 червня 2015 р.); «Актуальні 

питання реформування правової системи України» (Луцьк, 26–27 червня 2015 р.); 

«Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та 

правозастосовній діяльності» (Харків, 8–9 жовтня 2015 р.); «Юридичні могилянські 

читання» (Миколаїв, 12–20 листопада 2015 р.); «Кримінально-виконавча політика 

України та Європейського Союзу: розвиток та інтеграція» (Київ, 27 листопада 

2015 р.); «Кримінальна юстиція в Україні: виклики та перспективи в світлі 

конституційної реформи» (Львів, 18–19 вересня 2015 р.); «Правові проблеми 

відшкодування збитків у сучасних умовах» (Київ, 3 лютого 2016 р.); «Кримінально-

правове, кримінологічне та кримінально-виконавче забезпечення механізму реалізації 

прав та свобод людини і громадянина» (Запоріжжя, 10 березня 2016 р.); «Протидія 

злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти» (Миколаїв, 

26 травня 2016 р.); «Актуальні питання вдосконалення процедури помилування» 

(Київ, 23 березня 2016 р.); «Соціальна функція кримінального права: проблеми 

наукового забезпечення, законотворення та правозастосування» (Харків, 12–13 жовтня 

2016 р.); «Гуманізація кримінальної відповідальності та демократизація 

кримінального судочинства» (Івано-Франківськ, 18–19 листопада 2016 р.); «Протидія 

злочинності: теорія та практика» (Київ, 19 жовтня 2016 р.); «Політика в сфері 

боротьби зі злочинністю (Івано-Франківськ, 9–10 грудня 2016 р.); «Дні науки 

Національного університету «Києво-Могилянська академія» на факультеті правничих 

наук» (Київ, 27 січня 2017 р.); «Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми» 

(Івано-Франківськ, 16–17 березня 2018 р.); «Кримінально-правове регулювання та 

забезпечення його ефективності» (Харків, 18–19 жовтня 2018 р.); «Актуальні 
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проблеми захисту прав людини, яка перебуває в конфлікті зі законом, крізь призму 

правових реформ» (Київ, 25 жовтня 2018 р.); «Гуманізація кримінальної 

відповідальності» (Івано-Франківськ, 16–17 листопада 2018 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації оприлюднені у 100 наукових працях, 

серед них: 1 – одноосібна монографія; 2 – монографії (у співавторстві), 1 – науково-

практичний коментар КК (два видання, у співавторстві), 4 – навчальні посібники 

(1 – у співавторстві); 29 – статті, опубліковані у наукових фахових виданнях 

України; 6 – статті у наукових періодичних виданнях інших держав; 2 – статті у 

виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз; 6 – інші 

публікації, які додатково відображають наукові результати дисертації; 48 – тези 

доповідей і повідомлень на науково-практичних конференціях, симпозіумах, 

круглих столах. 

Структура та обсяг дисертації. Праця складається із вступу, шести розділів, що 

містять сімнадцять підрозділів, висновків, списку використаних джерел (1274 

найменування) і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 674 сторінки, із 

яких основний текст займає 408 сторінок, додатки – 141 сторінка. 
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РОЗДІЛ 1  

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ 

ВЧЕННЯ ПРО ІНСТИТУТ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ  

 

1.1 Методологія дослідження та загальний стан наукової розробки вчення 

про інститут звільнення від покарання 

 

Фахове наукове дослідження важко уявити без правильно обраної та ретельно 

обміркованої методології його проведення.  

Безперечно, успішність наукової діяльності неможлива без знання її методології, 

теорії, технології, методів та організації [1039, c. 3]. Недосконалість і недоліки 

методології та методів неодмінно призводять до можливих помилок і хибності як у 

дослідженні, так і в отриманих результатах. У зв’язку з цим методологія науки 

кримінального права, як і кожної науки, має забезпечити високий рівень якості й 

ефективності наукових досліджень у відповідній сфері пізнання. Обрання 

методології, що кладеться в основу наукового аналізу, надає дослідженням 

фундаментального характеру, вказує на ті відправні світоглядні і філософські та 

логіко-гносеологічні засади, які дослідник обирає як засоби наукового пізнання 

[1046, c. 5]. 

Незважаючи на актуальність проблем методології кримінально-правової науки 

[817–819], фундаментальних наукових праць із зазначеної проблематики в 

кримінально-правовій доктрині не так багато. Серед вітчизняних дослідників 

проблем методології кримінального права, у працях яких регулярно висвітлюються 

ці питання, можна виокремити Є. С. Назимка [797], М. І. Панова [1046], 

П. П. Сердюка [1130], С. В. Хилюк [1022]. Водночас варто погодитися з 

необхідністю звернення уваги на наукові дослідження, які мають необхідні 

догматичні аспекти [1153, c. 546], та продовження подальшого дослідження проблем 

методології науки, а також взаємодії категорії діалектики з методами окремих 

наукових галузей і напрямів [921, c. 62]. 
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Визначення поняття та змісту методології дослідження проблем кримінального 

права ґрунтується на загальнотеоретичних розробках. Методологія загальної теорії 

пізнання та методологія науки кримінального права співвідносяться між собою як 

загальне і особливе. Наука кримінального права на підставі філософських методів, 

конкретизуючи їх, розробляє деталізовані методи пізнання (приватнонаукові методи), 

які опосередковують філософські методи, враховують водночас особливості предмета 

науки і відображають специфічні риси методів і методології цієї науки [1046, c. 69–70]. 

Теоретики права визначають методологію як загальнонауковий феномен, що 

об’єднує всю сукупність принципів, засобів і методів пізнання (світогляд, 

філософські методи пізнання та вчення про них, загально- та приватнонаукові 

поняття та методи), вироблених усіма суспільними науками, зокрема і комплексом 

юридичних наук, та застосовуваних у процесі пізнання специфіки правової 

дійсності, її практичного перетворення [899, c. 52]. Зміст методології наукового 

дослідження вчені вбачають у сукупності верифікованих або перевірених протягом 

певного часу теорій та конструкцій, що дають змогу на підставі застосування 

широкого кола загальних і спеціальних методів пізнання та методик отримати нові 

знання про деякий об’єкт або предмет, а також доповнити вже наявні знання та 

встановити їх системний характер, логічність, несуперечність та евристичність 

[1225, c. 22]. Саме тому в методології науки виокремлюють статичний та 

динамічний аспекти аналізу. Статичний аспект методології спрямований на 

вивчення та аналіз результатів уже отриманого (наявного) знання, його форм та 

структур, тоді як динамічний – на аналіз проблем генезису, походження та розвитку 

(пошуку) нового знання [1117, c. 7–8]. Запорукою ефективного запровадження в 

юриспруденції загалом та кримінально-правовій сфері нової методологічної 

парадигми є врахування трьох принципово важливих аспектів: методологічного 

плюралізму, міждисциплінарності наукових поглядів та конвенційності як критерію 

науковості [667, c. 235]. Утім, не варто забувати й надбання старого класичного 

кримінального права; їх треба пристосувати до сучасних реалій та спробувати 

адекватно відобразити нові соціально-економічні аспекти буття в кримінальному 

законодавстві та науці кримінального права [1224, c. 95–96]. 
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З огляду на наведені положення варто підтримати визначення поняття 

методології кримінального права, сформульоване М. І. Пановим, як системи 

методів, прийомів і засобів наукового пізнання, яка в такій якості становить 

комплекс історично сформованих раціональних шляхів, засобів і форм руху 

мислення від незнання до знання, від припущення до істини, від одиничного до 

узагальненого, від явища до сутності. Водночас, зауважує вчений, методологія 

наукового пізнання – явище інтегральне, яке об’єднує систему компонентів, що її 

утворюють: світоглядні, загальні та спеціальні теорії й концепції, філософські 

закони й категорії, закони і правила логіки, загально- та приватнонаукові методи й 

методики дослідження реальної дійсності. Стрижнем (квінтесенцією) методології є 

вчення про методи, система яких становить зміст методології як такої [1046, c. 68]. 

Сучасна кримінально-правова доктрина під час пізнання кримінально-правових 

феноменів залежно від обраного об’єкта (предмета) дослідження послуговується 

різними філософськими, загально- та приватнонауковими методами [647, С. 153–163; 

666, c. 35–55; 676, c. 36–38; 807; 816; 858, c. 20–24; 915;  927, c. 98–106; 930, c. 174–

179; 954; 958; 965; 1010; 1011; 1038; 1048. c. 83–108; 1066, c. 31–49; 1118; 1130, 

c. 12–114; 1222, c. 24–29; 1229]. Однак різноманітність методів пізнання не 

зобов’язує дослідника застосовувати суворо визначений перелік методів, оскільки 

наукове пізнання – процес творчий [1222, c. 27]. До того ж використання будь-якого 

методу (комплексу методів) у кримінальному праві не є самоціллю. Це потрібно, як 

відомо, по-перше, для сприйняття вираженої волі законодавця, по-друге, для 

з’ясування та використання волі правозастосувачем (передусім судом), по-третє, 

виконання рішення правозастосовного органу [684, c. 13]. 

Отже, обираючи методи дослідження вчення про інститут звільнення від 

покарання, ми спиралися на визначені об’єкт та предмет дослідження, його мету та 

завдання. Ми враховували такі загальні принципи методології дослідження: 

об’єктивності; всебічності; єдності історичного та логічного; системності; 

детермінізму; діалектичного розвитку; достовірності та єдності теорії і практики 

[643, c. 97]. Слід зазначити, що останньому принципу деякі вчені надають окремого 

вагомого значення, оскільки справедливо вважають, що важливою методологічною 
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вимогою на сучасному етапі є проведення досліджень у тісному зв’язку саме зі 

слідчо-судовою практикою [1162, c. 690].  

Під час пізнання об’єкта (предмета) нашого дослідження ми дотримувалися 

критеріїв науковості юридичного знання: теоретичності; об’єктивності; 

несуперечності; раціональності; обґрунтованості; емпіричного підтвердження; 

рефлексивного контролю [803; 1178; 1254]. Саме ж дослідження проблем звільнення 

від покарання здійснено за такою структурою: 1) постановка теоретичної або 

прикладної проблеми → 2) постановка цілей вирішення проблеми → 3) вибір 

методології вирішення проблеми → 4) методологічно виважене вирішення 

проблеми → 5) співвідношення результатів із поставленими цілями → 6) перевірка 

достовірності отриманих результатів → 7) перевірка відношення результату до 

поставленої проблеми → 8) висновки про вирішення поставленої проблеми [933]. 

За слушними рекомендаціями М. І. Панова та Н. О. Гуторової, розпочинати 

методологію наукових досліджень потрібно, передусім, з аналізу застосування 

діалектичного методу пізнання. Цей метод відкриває широкі можливості для 

використання доволі ефективних пізнавальних процедур: сходження від абстрактного 

до конкретного і від конкретного до абстрактного, аналізу і синтезу, узагальнень і 

абстрагування, аналогій, індукції та дедукції тощо. Вагомою складовою цього методу 

є сходження мислення від конкретного до абстрактного з подальшим переходом від 

абстрактного до конкретного [807, c. 97; 1046, c. 84; 1048, c. 293]. 

Стосовно дослідження інституту звільнення від покарання це означає, що від 

нашого відчуття, сприйняття і уявлення про окремі види звільнення від покарання з 

погляду наявності індивідуальних (особливих) і водночас загальних, притаманних 

кожному з них ознак ми здійснювали перехід до утворення за різними ознаками 

родових понять, а в подальшому – до створення узагальнювальної кримінально-

правової категорії «звільнення від покарання». Таке дослідження здійснено в 

декілька етапів. 

На першому етапі дослідження проаналізовано одиничні об’єкти: окремі різновиди 

звільнення від покарання та практику їх застосування судами, зокрема звільнення від 

призначення покарання у зв’язку із втратою суспільної небезпечності (ч. 4 ст. 74 КК); 
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звільнення від відбування покарання з випробуванням (ч. 1 ст. 75 КК); умовно-

дострокове звільнення від відбування покарання (ст. 81 КК); звільнення від 

відбування покарання за хворобою (ч. 2 ст. 84 КК). Дослідження цих об’єктів 

відбувалося через накопичення і вивчення як теоретичних, так і емпіричних даних, їх 

аналіз та синтез, узагальнення. Накопичення наукового матеріалу було здійснено 

шляхом аналізу дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

з проблем окремих видів звільнення від покарання, монографій та навчальних 

посібників з цієї проблематики, інших наукових праць. Зокрема, проаналізовано 

кандидатські дисертації з проблем окремих видів звільнення від покарання: 

звільнення від призначення покарання [654; 821; 844; 885]; звільнення від відбування 

покарання з випробуванням [4; 8; 658; 662; 806; 901; 903; 966; 1036], звільнення від 

відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком 

до семи років [678; 895; 1023; 1045; 1052; 1149; 1180], умовно-дострокового 

звільнення від відбування покарання [626; 815; 839; 893; 910; 970; 1094], заміни 

невідбутої частини покарання більш м’яким [681; 854; 979], звільнення від покарання 

та його відбування за хворобою [12], амністії та помилування [1163; 1235; 1252]. 

З урахуванням рекомендацій М. І. Панова [1046, c. 85] у процесі вивчення 

конкретних різновидів звільнення від покарання шляхом аналізу, синтезу, 

узагальнення й абстрагування від окремих, часткових і несуттєвих ознак таких 

різновидів ми виявили загальні (узагальнені), типові і найсуттєвіші в кримінально-

правовому відношенні ознаки, що мають риси істотної схожості (однаковості), 

властиві загалом цим різновидам заходів кримінально-правового впливу. На підставі 

цього ми сформували абстракцію найбільш конкретного, найнижчого рівня – поняття 

різновидів звільнення від покарання, передбачених окремими статтями (частинами 

статей) Загальної частини Кримінального кодексу України, та визначили їхні ознаки.  

У процесі абстрагування від індивідуальних (особливих) ознак, абстракцій 

нижчого рівня, було вироблено абстракції більш високого рівня – абстраговані 

видові поняття, об’єднані єдиним родовим об’єктом. Встановлено, що формування 

наукових парадигм у зазначених сферах відбувається в кілька способів. Перший 

спосіб охоплює наукові дослідження проблем родових різновидів звільнення від 
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покарання: звільнення від призначення покарання; звільнення від призначеного 

покарання; звільнення від відбування призначеного покарання; заміна покарання 

більш м’яким; пом’якшення покарання; умовні види звільнення від покарання [619; 

812; 843; 892; 935; 994; 1030; 1116; 1168; 1244; 1263]; заохочувальні види звільнення 

від покарання [916; 1131; 1160; 1227; 1230]. Другий – дослідження питань 

звільнення від покарання щодо окремих категорій осіб, зокрема неповнолітніх 

[1012; 1070]. Своєю чергою, третій спосіб передбачає дослідження проблем 

звільнення від покарання за окремі види злочинів [877].  

У результаті абстрагування видового поняття виробляються поняття, які є 

науковою абстракцією середнього рівня, які займають проміжне становище між 

науковою абстракцією нижчого і вищого рівнів [807, c. 97]. Ці абстракції, як і 

поняття (категорії), що їх відображають, перебувають між собою в співвідношенні 

не лише координації, за якої ознаки цих абстракцій (і відповідних понять) 

узгоджуються і не суперечать одна одній, але й субординації, тобто підлеглості і 

відповідності абстракцій (понять, категорій) і відповідних їх нормативно-правових 

утворень (правових норм та інститутів) різного рівня абстрагування [1048, c. 89]. На 

середньому рівні абстрагування було вироблено, зокрема, поняття «субінститути 

інституту звільнення від покарання», «видові критерії загальних засад звільнення 

від покарання», на підставі яких у подальшому було сформовано «загальні критерії 

загальних засад звільнення від покарання». 

Подальше синтезування теоретичних та емпіричних даних в аналізованій сфері 

призвело до утворення більш високої за рівнем абстрагування кримінально-правової 

категорії – звільнення від покарання. Дослідження такого рівня абстрагування, 

враховуючи їхній високий науковий рівень, здійснюються зазвичай у межах 

підготовки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук та 

спеціальних монографічних досліджень [807, c. 98]. Таких досліджень у сфері 

звільнення від покарання, на жаль, не так багато [699; 845; 846; 874; 993; 1054; 1056; 

1120; 1134; 1264].  

Наступний етап дослідження (зворотний шлях) полягає у сходженні від 

абстрактного до конкретного, тобто від абстрактних понять до конкретних явищ 



 28 

правової реальності. Таке сходження під час дослідження здійснюється поетапно, 

оскільки лише послідовне сходження від загальної абстракції через абстракцію 

середнього рівня до абстракцій нижчого рівня дасть змогу зрозуміти конкретні 

правові явища [1048, c. 92]. 

На цьому етапі дослідження ми від виробленого поняття звільнення від 

покарання піднімалися до утвореного в процесі наукового пізнання родового 

поняття видів звільнення від покарання певного виду (абстракції середнього рівня), 

а через нього до поняття окремого різновиду звільнення від покарання. У процесі 

такої пізнавальної діяльності ми глибоко та всебічно розглянули інститут звільнення 

від покарання та конкретні різновиди звільнення від покарання. 

Застосування діалектичного методу пізнання дало змогу встановити невирішені, 

спірні (дискусійні) положення в дослідженні проблем інституту звільнення від 

покарання. Зокрема, було виявлено, що в кримінально-правовій доктрині є 

недослідженими (малодослідженими): етапи становлення власне українського 

кримінального законодавства у сфері звільнення від покарання, починаючи з першої 

половини Х ст. і до сьогодення; перспективи запровадження в національне 

законодавство окремих видів звільнення від покарання, передбачених зарубіжним 

законодавством; система, що визначає допустимі вітчизняним законодавством 

випадки незастосування покарання; питання про ефективність застосування норм 

про звільнення від покарання в судовій практиці; принципи та загальні засади 

звільнення від покарання; досвід Європейського суду з прав людини щодо 

обґрунтування відповідних рішень в аспекті положень про звільнення засуджених 

від покарання; концепція правил формалізації заміни невідбутої частини покарання 

більш м’яким та умовно-дострокового звільнення від відбування покарання; 

питання єдності судової практики у справах про звільнення від покарання; 

кримінологічні портрети засуджених, звільнених від покарання та його відбування; 

шляхи вирішення конкуренції норм у разі звільнення від покарання; перспективи 

залучення інституту звільнення від покарання для вирішення кризових ситуацій, що 

загрожують національній безпеці.  
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Водночас як дискусійні (або такі, що потребують подальшого дослідження) були 

визначені положення науки кримінального права про: структуру кримінального 

права; поняття кримінально-правового інституту звільнення від покарання; 

поняття звільнення від покарання; критерії систематизації видів звільнення від 

покарання; шляхи усунення колізій між нормами про звільнення від покарання в 

законодавстві кримінального блоку; передумови, підстави, умови та наслідки 

застосування окремих видів звільнення від покарання; розв’язання проблем 

застосування звільнення від покарання за корупційні злочини. 

Зазначені теоретичні та прикладні проблеми визначили завдання нашого 

дослідження, а також підходи до їх розв’язання.  

Діалектичний метод пізнання дав змогу уточнити та конкретизувати диспозиції 

кримінально-правових норм про звільнення від покарання в аспекті оптимального їх 

формулювання та точного відображення в них ознак певного виду звільнення від 

покарання.  

Діалектичний метод застосовано в поєднанні з іншими рекомендованими 

вченими у пізнанні правових феноменів методами наукового дослідження інституту 

звільнення від покарання. Одним із них є системний метод (метод системно-

структурного аналізу), який передбачає всебічний аналіз складних динамічних 

цільностей, частини якого (що становлять підсистеми цих цільних систем) 

перебувають між собою в органічній єдності та взаємодії [899, c. 242]. Системний 

метод вважають одним із найефективніших серед загальнонаукових методів [836; 

931, c. 58–62;  932, c. 2; 1010, c. 165; 1047, c. 7–13; 1026, c. 426–430]. Він 

використовується в законотворенні, правозастосуванні та теорії конструювання, 

пізнанні та застосуванні таких системних кримінально-правових інститутів, як 

кримінальний закон, принципи права, злочин, вина, множинність злочинів, 

співучасть, звільнення від кримінальної відповідальності та покарання [954, c. 146]. 

Застосування цього методу дає можливість подивитися на кримінально-правові 

норми як на систему з її структурними елементами (окремими правовими нормами 

та інститутами), встановити взаємозв’язок і взаємозумовленість елементів змістової 

частини кримінального права і кримінального законодавства, злочинів і відповідної 
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системи кримінально-правових норм, їх співвідношення з понятійним апаратом цієї 

галузі права загалом [1046, c. 94–101].  

Використання цього методу сприяло дослідженню кримінального права як 

структури (галузь права, підгалузь права, інститути права, субінститути права, 

кримінально-правова норма); визначенню системи та підсистем видів звільнення від 

покарання, передбачених вітчизняним законодавством кримінального блоку; 

визначенню поняття кримінально-правового інституту звільнення від покарання 

та субінститутів цього інституту; встановленню критеріїв систематизації видів 

звільнення від покарання; розробленню системи принципів та загальних засад 

звільнення від покарання. 

Також ми застосовували традиційний для науки кримінального права 

формально-логічний (догматичний) метод. Цей метод превалює в правових 

дослідженнях [1130, c. 37–40], а деякі вчені називають його основним методом 

кримінального права [954, c. 145]. Він дає змогу визначити логічну обґрунтованість 

та відповідність побудови правових норм, юридичних конструкцій та інших 

нормативно-правових утворень кримінального права законам і правилам 

формальної логіки [1046, c. 102]. Його продуктивність полягає також і в тому, що 

він дає змогу виявити наявні в кримінальному законі вади законодавчої техніки 

формально-логічного, лінгвістичного, стилістичного, редакційно-технічного тощо 

характеру для того, щоб мінімізувати «викривлення» кримінального права в тексті 

кримінального закону [668, c. 172]. 

Догматичний метод пізнання застосовано в поєднанні з концепцією герменевтики 

кримінального закону як конкретно-наукового методу в галузі кримінального права, 

яка охоплює такі складові, як нормотворча техніка кримінального закону України, 

текст цього закону як предмет герменевтики, його змістова еквівалентність, 

розуміння та тлумачення нормативного змісту кримінального закону України, а 

також експертологія його тексту [858, c. 10]. 

Ми послуговувалися цими методами під час тлумачення нормативного змісту 

положень Кримінального кодексу України, формулювання визначень певних 

правових понять: «звільнення від покарання», «інститут звільнення від покарання», 
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«система норм про звільнення від покарання», «принципи звільнення від 

покарання», «загальні засади звільнення від покарання», «виправлення», 

«бездоганна поведінка», «сумлінна поведінка», «сумлінне ставлення до праці»,  

«особа винного», «ступінь тяжкості злочину» тощо. Догматичний та 

герменевтичний методи стали нам у пригоді також під час формулювання нової 

назви розділу ХІІ Загальної частини Кримінального кодексу України 

(запропоновано назвати розділ «Звільнення від покарання»); конструюванні норми 

про новий різновид звільнення від покарання – заміна невідбутої частини покарання 

засудженим, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом в 

особливий період; висловленні пропозицій щодо уніфікації термінологічних 

зворотів, що використовуються в статтях 74–87 КК (обґрунтовано, що вони мають 

адекватно розкривати зміст видів звільнення від покарання). 

Важливу роль у проведенні наукових досліджень проблем кримінального права 

відіграє соціологічний метод. Оперування ним дає змогу розглянути кримінально-

правові категорії як соціальне (а не тільки правове) явище, а норми кримінального 

права – як різновид соціальних норм [1046, c. 103]. Використовуючи цей метод під час 

дослідження правових норм інституту звільнення від покарання, ми аналізували їх з 

погляду їхньої соціальної зумовленості в контексті вирішення питань про механізм 

їхньої соціальної дії та ефективності. Цей підхід допоміг глибше пізнати соціальну і 

юридичну сутність інституту звільнення від покарання, визначити й обґрунтувати 

матеріальну підставу звільнення від покарання та соціальне призначення цього 

інституту в контексті аксіологічного підходу, розробити такі принципи звільнення від 

покарання, як верховенство права, гуманізм, справедливість звільнення від покарання, 

обґрунтованість звільнення від покарання в судовому рішенні, урахування інтересів 

потерпілого від злочину у разі звільнення від покарання, невідворотність покарання у 

разі порушення умов звільнення від покарання. 

Під час дослідження кримінально-правових проблем можуть стати в пригоді 

різні соціологічні методи: вивчення документів, статистичний метод, анкетування, 

опитування, інтерв’ювання, метод експертних оцінок тощо [954, c. 145; 1046, c. 145–
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146]. З-поміж зазначених ми широко використовували два методи в їхній взаємодії: 

вивчення документів і статистичний метод.  

Застосування методу вивчення документів дало змогу за розробленими 

заздалегідь анкетами вивчати архівні кримінальні провадження (кримінальні справи), 

судові рішення (вироки, ухвали, постанови) у справах кримінальної юрисдикції. У 

результаті подальшого оброблення й аналізу отриманої інформації було визначено 

кількісні та якісні характеристики застосування судами різновидів звільнення від 

покарання, а також створено кримінологічні портрети звільнених від покарання. 

Статистичний метод був незамінним також під час встановлення недоліків у 

статистичному обліку застосування судами норм про звільнення від покарання 

(показники ДСА України не відображають повної картини застосування таких норм) 

та формулюванні висновків про надмірність (нерідко «інфляцію») застосування 

окремих видів звільнення від відбування покарання. 

Водночас різновид соціологічного методу – кримінологічний метод, який 

дозволяє зрозуміти, як кримінальний закон впливає на рівень та динаміку 

злочинності (спричиняє її зниження, приріст чи є статистично нейтральним) [684, 

c. 17], дав змогу визначити ефективність застосування норм про звільнення від 

покарання, а також спрогнозувати можливі зміни в законодавстві та в тенденціях 

судової практики в аналізованій сфері. 

Соціологічний та кримінологічний методи дослідження було доповнено 

математичним та кібернетичним методами. Завдяки останнім здійснено математичні 

розрахунки для узагальнення емпіричних досліджень з використанням комп’ютерної 

техніки. 

Для будь-яких наукових досліджень є доцільним і необхідним використання 

історико-правового (історично-правового) методу. Висвітлення в наукових 

дослідженнях проблем кримінального права в аспекті їх історичного розвитку, 

безумовно, дасть змогу з’ясувати юридичну природу, сутність і основні риси 

феноменів з погляду їх визначення в сучасному кримінальному праві і законодавстві 

[1046, c. 106–107]. Адже цей метод передбачає дослідження явищ кримінального 

права як процесу їх закономірного виникнення та змін у часі, залежно від суспільно-
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економічної обстановки та інших конкретних історичних фактів, з урахуванням 

«зиґзаґів» та «поворотів» реального історичного шляху [816, c. 13; 1031, c. 17]. 

У процесі вивчення становлення українського кримінального законодавства у 

сфері звільнення від покарання було виявлено, що в працях вітчизняних 

криміналістів, які досліджували проблеми звільнення від покарання, увагу 

сконцентровано переважно на історичному періоді починаючи з кінця ХІХ ст. і 

дотепер. Положення кримінальних законів, що діяли на території українських 

земель більш ранніх часів, лишаються маловивченими. Варто погодитися і з 

В. К. Грищуком, який наголошує на невивченості також історії української 

кримінально-правової науки [799, c. 590]. 

Використання історико-правового методу дає змогу констатувати, що про 

національну кримінально-правову політику можна вести мову стосовно часів 

перебування українських земель у складі Київської Русі, Галицько-Волинського 

князівства, частково за доби Гетьманщини та починаючи з 2001 р. В усі інші 

історичні часи, проаналізовані нами, кримінально-правова політика у сфері 

звільнення від покарання на українських землях перебувала під значним впливом 

законодавством імперій, до складу яких входила Україна чи її окремі території,а також 

законодавством іноземних держав. 

Законодавство, яке було чинним на території українських земель у період з 

першої половини Х ст. до першої половини ХVІ ст., не містило норм про звільнення 

від покарання. Однак такий специфічний вид звільнення від покарання, як 

помилування, застосовували здавна. У період з першої половини ХІV ст. до першої 

половини ХІХ ст. на українських землях правове регулювання застосування норм 

про звільнення від покарання здійснювалося за законодавством таких держав, як 

Литва, Польща, Російська імперія, Австрія та Угорщина. 

Становлення правових норм про звільнення від покарання почалося з 

Литовського статуту 1529 р. Окремі прояви норм про звільнення від покарання 

спостерігалися у звичаєвому «козацькому» праві та в «Правах, за якими судиться 

малоросійський народ». 
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Під час перебування українських земель у складі СРСР на кримінально-правову 

політику у сфері звільнення від покарання значно впливали радянські нормативні 

акти, що були переважно основою кримінально-правових норм відповідного 

законодавства УСРР (УРСР). Самостійного масштабного розвитку інститут 

звільнення від покарання набув після ухвалення Кримінального кодексу України 

2001 р., в якому був закріплений самостійний розділ ХІІ Загальної частини 

«Звільнення від покарання та його відбування» [699, c. 16–32; 707; 708; 742; 759]. 

Не менш вагоме значення в дослідженні проблем кримінального права має 

порівняльно-правовий метод. У сучасному кримінальному праві України метод 

порівняльного правознавства, будучи одним із провідних та універсальних у системі 

методологічної бази наукових досліджень, використовується для визначення змісту 

та сутності кримінально-правових норм та інститутів, характеристик кримінальної 

політики держави чи міждержавних угруповань, законодавство яких досліджується, 

з метою виявлення загальних сутнісних рис і характеристик догми права й 

закономірностей її розвитку для подальшого визначення можливих напрямів 

удосконалення кримінального законодавства України і практики його застосування 

[1177, c. 30–31]. Застосування порівняльно-правового методу здійснюється в декілька 

етапів та охоплює цілу низку методик: макро- та мікропорівняння, внутрішнє та 

зовнішнє порівняння, доктринальне порівняння, нормативне порівняння, 

функціональне порівняння тощо [924, c. 324–332]. Цей метод ефективно застосовують 

українські [798; 851; 1006; 1125; 1126; 1215; 1216; 1269] та зарубіжні [810; 828; 840; 

841; 878; 956; 1089; 1182; 1183; 1212] вчені під час порівняльно-правового 

дослідження кримінального права, законодавства та практики його застосування. 

Застосовуючи нормативний вид порівняння, ми вивчили норми українського 

законодавства та норми законодавства низки європейських та азійських держав, 

окремо – держав колишнього СРСР, а також США (всього тридцять одна зарубіжна 

держава) [699, c. 33–49; 705; 706; 751–753; 777; 850]. Такий підхід дав змогу зробити 

висновки про те, що норми про звільнення від покарання передбачено в 

законодавстві абсолютної більшості зарубіжних держав. Кримінальне законодавство 

майже всіх держав колишнього СРСР як види звільнення від покарання закріплює 
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умовне засудження (пробацію), заміну невідбутої частини покарання більш м’яким, 

умовно-дострокове звільнення від подальшого відбування покарання, звільнення від 

відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання 

обвинувального вироку, звільнення від відбування покарання вагітних жінок та 

жінок, що мають малолітніх дітей, звільнення від покарання у зв’язку з тяжкою 

хворобою, амністію та помилування.  

Водночас законодавство цих держав передбачає і унікальні, цікаві з позиції 

можливості запозичення законодавчого досвіду, види звільнення від покарання. 

Зокрема, цікавим є досвід Росії та Узбекистану щодо можливості звільнення від 

покарання також і в тих випадках, коли внаслідок зміни обстановки вчинений 

особою злочин перестав бути суспільно небезпечним. Те саме можна стверджувати 

і про досвід Білорусі, Вірменії та Казахстану, законодавство яких містить норми про 

звільнення від покарання внаслідок надзвичайних обставин (пожежа, стихійне лихо, 

тяжка хвороба або смерть єдиного працездатного члена сім’ї засудженого тощо). 

Потребує також осмислення досвід вірменського та російського законодавців, які 

передбачили можливість застосування звільнення від відбування покарання з 

випробуванням не лише до жінок, які мають дітей відповідного віку, а й до 

чоловіків, котрі є єдиним годувальником (цей досвід ми врахували під час 

формулювання пропозицій до вітчизняного законодавства). 

У кримінальних кодексах таких пострадянських держав, як Латвія, Литва, 

Естонія та Молдова, види звільнення від покарання закріплено в самостійних 

главах загальних частин цих кодексів. Неповторним видається досвід латвійського 

законотворення щодо передбачення можливості звільнення від відбування 

покарання особи, яка вчинила кримінальний проступок на ґрунті алкоголізму, 

наркоманії чи токсикоманії, якщо ця особа погодилася лікуватися від цих 

захворювань. Такий досвід у 2011 р. перейняв російський законодавець щодо осіб, 

хворих на наркоманію (нами він також врахований під час формулювання 

пропозицій до українського законодавства) [1189]. Оригінальністю молдавського 

законодавства є те, що в ньому визначено поняття «звільнення від покарання». 

У молдавському кодексі підставою для заміни невідбутої частини покарання більш 
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м’яким визначено також захворювання військовослужбовця, що робить його 

непридатним до військової служби та відбування призначеного покарання.  

У кримінальному законодавстві Австрії, Болгарії, Нідерландів, Данії, Іспанії, 

Норвегії, Німеччини, Польщі, Франції, Швейцарії, Швеції, Ізраїлю, Китаю, Кореї, 

Японії кількість видів звільнення від покарання є незначною. Переважно це норми 

про умовне засудження (пробація), умовно-дострокове звільнення від подальшого 

відбування покарання та звільнення від відбування покарання у зв’язку із 

закінченням строків давності виконання обвинувального вироку. Вартий, на нашу 

думку, уваги законодавчий досвід Данії та Франції стосовно умов відстрочення 

виконання вироку – виконання засудженим громадських робіт. Позитивно 

характеризуються положення кодексів Швейцарії та Німеччини, в яких передбачена 

можливість звільнення від покарання особи, для якої наслідки вчиненого діяння є 

настільки тяжкими, що застосування покарання не досягло б позитивного 

результату. Унікальним є досвід китайського законодавця, який передбачає 

можливість пом’якшення покарання особам, які мають значні заслуги перед 

державою та суспільством. 

Потребує подальшого вивчення значний законодавчий досвід Англії та США в 

застосуванні пробації. 

Насамкінець зазначимо, що описана вище методологія дослідження вчення про 

інститут звільнення від покарання сприяла успішному досягненню поставленої мети 

та завдань цього дослідження, визначила якість, фундаментальність і достовірність 

отриманих результатів. У підсумку за допомогою методу моделювання ми ініціювали 

законодавчі новели, що можуть бути використані в законотворчій діяльності для 

вдосконалення положень Кримінального кодексу України у сфері звільнення від 

покарання (див. додаток Є), а також пропозиції, спрямовані на вдосконалення судової 

практики у справах про звільнення від покарання (див. додаток Ж). 
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1.2 Звільнення від покарання як інститут кримінального права України 

Кримінальне законодавство передбачає застосування до осіб, які вчинили 

суспільно небезпечне діяння, не лише покарання, а й інших заходів кримінально-

правового впливу1. Сутність кожного з цих заходів залежить від їх виду в системі 

заходів державного реагування на злочинні прояви [1090, c. 332–334; 1273, c. 781]. 

Сама ж система заходів кримінально-правового впливу настільки розгалужена, що 

про її існування, «розкидавши» відповідні положення по різних розділах Загальної 

частини КК [763, c. 104–107], не здогадується і сам український законодавець [1220, 

c. 6–7]. У зв’язку з цим варто погодитися із вченими, які пропонують у 

кримінальному законі більш чітко визначити види заходів кримінально-правового 

впливу, сутність, що об’єднує їх у систему, особливості юридичної природи, 

сформулювати цілі, принципи, правила застосування – приблизно так, як це 

зроблено стосовно системи покарань, однак більш чітко й точно [836, c. 58–59]. 

Заходи кримінально-правового впливу, передбачені Кримінальним кодексом 

України, юристи поділяють за різними критеріями [639; 669; 912; 1067; 1266]. 

Покарання, звільнення від покарання, судимість та заходи кримінально-правового 

характеру щодо юридичних осіб за критерієм їх зв’язку з кримінальною 

відповідальністю належать до заходів, пов’язаних із кримінальною відповідальністю 

[834, c. 293–294]. Кримінальна відповідальність є важливим системоутворюючим 

фактором як у галузі кримінального права, так і інтегративним фактором утворення 

й загальної правової системи реагування на вчинення кримінальних правопорушень 

[935, c. 135–136]. На нормативному рівні заходи, пов’язані із кримінальною 

відповідальністю, знаходять відповідне вираження в межах окремих кримінально-

правових інститутів [625, c. 43].  

1.2.1 Проблеми системи кримінального права 

Варто погодитися з А. А. Музикою стосовно того, що проблема інститутів 

кримінального права у вітчизняній доктрині дотепер залишається terra incognita. 

В Україні немає жодної монографії чи дисертації, присвячених цій важливій 

проблемі. Дещо ліпша ситуація з науковими розвідками цієї проблеми в зарубіжній 

                                                
1 Див., напр.: [837; 913; 963; 989; 1156]. 
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кримінально-правовій доктрині. Утім, наразі не створено цілісної концепції системи 

інститутів кримінального права, яка б задовольнила потреби і теорії, і 

законотворення [1001, c. 369–371]. 

Яке ж місце в системі кримінального права України посідає кримінально-

правовий інститут звільнення від покарання? [738, с. 48–55].  

Кожну галузь права можна розглядати як самостійну систему, що складається з 

взаємодіючих та взаємопов’язаних між собою правових норм, правових інститутів, 

підгалузей та правовідносин [824, c. 28]. Юридичні правила – це норми, що 

залежать одна від одної. Вони взаємодіють у певному порядку, групуються, 

утворюючи свою ієрархію [640, c. 313]. Найбільш значущим, найчисельнішим та 

розгалуженим компонентом системи права, який у вертикальній структурі 

системи права входить у відому тріаду: норма права  – інститут права – галузь 

права [1155, c. 346], є інститут права. Проте, як свого часу слушно зауважив 

О. С. Іоффе, наявних структурних підрозділів системи права недостатньо для 

повного визначення структури права. На думку вченого, окрім норми права, 

інституту права та галузі права, варто виділяти й інші структурні підрозділи 

системи права, зокрема підгалузь права та субінститут права. У зв’язку з цим 

О. С. Іоффе вважає, що система права складається з таких структурних елементів: 

норма – субінститут – інститут – підгалузь – галузь – система права [883, c. 48–

51]. Думку про виокремлення субінститутів та підгалузей права (однак, як не 

завжди необхідних правових утворень) висловив і С. С. Алексєєв [11, c. 23]. 

Позиція О. С. Іоффе та С. С. Алексєєва щодо виокремлення підгалузей права 

загалом здобула підтримку в теоретиків права. Зокрема, більшість українських 

учених у внутрішньому устрої права головними структурними елементами, крім 

правових норм, також вважають такі організовані об’єднання, як інститут права, 

підгалузь права, галузь права [856, c. 249;  936, c. 223–224; 1133, c. 248; 1166, 

c. 138]. Щодо субінститутів права, то такий структурний елемент системи 

вітчизняного права, виокремлюють лише Н. М. Крестовська і Л. Г. Матвєєва [936, c. 

224], а також С. П. Погребняк [856, c. 150]. 
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Інститут права є першим [856, c. 250] (базовим [856, c. 149]) рівнем поєднання 

правових норм.  

У теорії права правовий інститут зазвичай визначають як сукупність норм, що 

регулюють однорідні суспільні відносини [9, c. 317; 1034, c. 317]. Наведені в 

юридичній літературі з деякими варіаціями й інші визначення цього поняття [832, 

c. 274; 856, c. 250; 857, c. 149; 936, c. 224; 980, c. 260; 1028, c. 430; 1133, c. 248; 1166, 

c. 140]. Водночас деякі вчені наводять і більш розгорнуте визначення правового 

інституту як компактної сукупності (підрозділ, суспільність, група) юридичних норм 

всередині галузі права, які забезпечують цілісне самостійне регулювання групи 

суспільних відносин або реалізацію особливої функції в цьому регулюванні, містять у 

собі специфічну юридичну конструкцію, окремі загальні положення, принципи і 

переважно відокремлюються всередині нормативного акта у вигляді глави або іншої 

рубрики [1087, c. 216]. 

Між інститутами всередині галузі можуть існувати відносини субординації, 

підлеглості. Певні частини великого інституту утворюють нерідко самостійні 

підрозділи, які мають назву «субінститути права» [1033, c. 334]. Правові 

субінститути перебувають у складі переважно відносно великих так званих 

складних (комплексних) інститутів. Вони є впорядкованою сукупністю юридичних 

норм, що регулюють конкретний різновид суспільних відносин, що перебувають у 

рамках певного інституту права [936, c. 225; 975, c. 86]. Інакше кажучи, субінститут 

– це інститут, що входить до іншого більшого інституту [1155, c. 350]. 

Вважаємо, що наведені загальнотеоретичні положення є актуальними і для 

структури кримінального права.  

Кримінальне право як галузь права – це система юридичних норм, закріплених у 

законах, прийнятих ВРУ, що встановлюють, які суспільно небезпечні діяння є 

злочинами і які покарання або інші заходи кримінально-правового впливу 

застосовуються до осіб, що їх вчинили [937, c. 14]. За слушним висловлюванням 

А. Е. Жалінського, основна проблема, пов’язана з системою кримінального права, 

полягає в з’ясуванні таких питань: які елементи утворюють її, достатній чи ні їх 

набір і яким він має бути? [849, c. 23] 
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Довгий час у системі кримінального права юристи виокремлювали лише такі 

структурні елементи, як кримінально-правові норми та кримінально-правові 

інститути. Однак завдяки розвитку юридичної думки традиційне уявлення вчених про 

зазначену структуру кримінального права дещо змінилося. Криміналісти почали 

визнавати існування в межах структури кримінального права більших підрозділів 

системи кримінального права, ніж правовий інститут, – підгалузей кримінального 

права (військово-кримінального права [1240]; кримінально-економічного права [848, 

c. 312–334]; ювенального кримінального права) [981, c. 118–119; 1017, c. 75–89]. 

Г. О. Есаков окрім  економічного кримінального права та військово-кримінальне право 

виокремлює також міжнародно-кримінальне право [842, c. 76–79]. Ю. В. Баулін окрім 

сукупності кримінально-правових норм про кримінальну відповідальність за певні 

групи злочинів, пропонує виокремлювати також сукупність норм, що визначають 

кримінально-правові наслідки вчинення злочину [633, c. 49]. Своєю чергою, 

В. В. Бабурін пропонує виокремити в межах російського кримінального права п’ять 

підгалузей права: злочинно-кримінальне право; проступково-кримінальне право; 

кримінально-охоронне право; кримінально-колективне право; кримінально-дозвільне 

право [623, c. 67]. Водночас деякі вчені переконані в тому, що підгалузі кримінального 

права не варто визнавати елементами системи кримінального права [822, c. 86]. 

Щоправда пізніше Г. В. Денисова висловила думку про можливість виокремлення 

кримінально-корпоративного права (за умови введення в систему російського 

кримінального права інституту кримінального переслідування юридичних осіб та 

поєднаних з цим інститутом кримінально-правових норм) [824, c. 97]. 

На нашу думку, виокремлення в структурі кримінального права підгалузей 

права не є схоластичним. Визначення підгалузей кримінального права зумовлено 

потребою логічної систематизації кримінально-правових норм. Важливо правильно 

обрати науково обґрунтований критерій, за яким буде виокремлено підгалузі 

кримінального права. 

Підгалузь права – об’єднання взаємопов’язаних інститутів, що формується в межах 

однієї галузі права [857, c. 150]. Як цілісне утворення підгалузь права регулює 
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специфічне коло відносин у межах сфери правового регулювання відповідної галузі 

права, яка характеризується правовою відособленістю [856, c. 250]. 

Кримінальне право поділяють на Загальну та Особливу частини.  У зв’язку з цим 

у юридичній літературі обґрунтовано виокремлюють підсистему інститутів 

Загальної частини кримінального права та підсистему інститутів Особливої частини 

кримінального права [665, c. 403]. Однак окрема систематика інститутів Загальної і 

Особливої частин кримінального права не означає їх ізольованості одна від одної. 

Обидві системи, будучи відносно цілісними і самостійними утвореннями, є 

частиною системи більш високого рівня – кримінального права в цілому [853, c. 34]. 

Варто погодитися з М. С. Жуком, що центральними категоріями кримінального 

права, навколо яких, власне, і потрібно будувати систему інститутів Загальної частини 

кримінального права, є злочин та кримінальна відповідальність. Навколо цих 

категорій кримінального права автор, до речі, і пропонує будувати систему інститутів 

Загальної частини кримінального права [853, c. 34–47]. Цей процес, на нашу думку,  

має забезпечуватися кримінально-правовою політикою у сфері оптимізації цих 

інститутів [763]. Вважаємо, що міркування цього російського криміналіста щодо 

аналізованої системи інститутів (із певними застереженнями) є прийнятними і для 

українського кримінального права. Поява в кримінальному процесуальному 

законодавстві України поняття «кримінальне правопорушення» (яке охоплює два його 

види – «кримінальний проступок» та «злочин») природно змушує дещо по-іншому 

подивитися на підсистему інститутів Загальної частини кримінального права. 

Невдовзі в кримінальному праві України має з’явитися також категорія 

«кримінальне правопорушення» [865]. Кримінальне правопорушення, згідно із Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 

досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» 

(парламент схвалив його 22 листопада 2018 р.), поділяється на кримінальні проступки1 

і злочини (ст. 12 КК). Для кожної з цих категорій закон передбачає свій предмет і метод 

правового регулювання. Своєю чергою, кримінальне процесуальне законодавство для 

                                                
1 Проблема звільнення від покарання за кримінальні проступки належить до перспективних 

напрямів подальших наукових досліджень.   
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цих окремих категорій кримінального правопорушення передбачає окремі форми 

досудового розслідування: для розслідування кримінальних проступків – це дізнання, 

а для злочинів – досудове слідство. 

Як слушно зазначає В. В. Бабурін, підставою виокремлення підгалузей 

кримінального права є наявність самостійного предмета та методу правового 

регулювання суспільних відносин кримінально-правовими нормами цих підгалузей 

[623, c. 66–67]. Для підгалузі права, пише С. П. Погребняк, характерною є наявність 

спільних принципів, способів регулювання, специфіка норм, що входять до її складу 

[857, c. 150]. З огляду на наведені міркування можемо погодитися із В. В. Бабуріним 

щодо можливості виокремлення як підгалузей кримінального права: підгалузі, яка 

об’єднує кримінально-правові інститути, що регулюють суспільні відносини, котрі 

виникають у зв’язку із вчиненням злочину («злочинно-кримінальне право»), та 

підгалузі, яка об’єднує кримінально-правові інститути, що регулюють суспільні 

відносини, котрі виникають у зв’язку із вчиненням кримінального проступку 

(«проступко-кримінальне право»). 

З цих же міркувань, очевидно, варто погодитися з вченими, котрі 

виокремлюють підгалузі кримінального права, які регулюють суспільні відносини, 

що виникають у зв’язку із вчиненням суспільно небезпечних діянь особами, до яких 

застосовуються примусові заходи медичного характеру та примусові заходи 

виховного характеру, а також підгалузі кримінального права, що об’єднують 

кримінально-правові інститути, що регулюють суспільні відносини, котрі 

регламентують застосування заходів кримінально-правового характеру щодо 

юридичних осіб. Доречно зазначити, що для цих підгалузей кримінального права 

кримінальне процесуальне законодавство також передбачає специфічні форми 

кримінального провадження.  

Водночас такий підхід (що ґрунтується, зокрема, на наявності специфічного 

методу правового регулювання окремої підгалузі права) ставить під сумнів 

можливість виокремлення підгалузей кримінального права в межах Особливої 

частини кримінального права. Інститути Особливої частини кримінального права 

можна визначити як сукупність настанов про відповідальність за злочини, що 
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мають єдиний родовий об’єкт та згруповані в межах однієї глави кримінального  

закону [853, c. 59]. За вчинення злочинів у межах будь-якого кримінально-

правового інституту Особливої частини кримінального права зазвичай настають 

однакові кримінально-правові наслідки, зокрема, застосовується покарання, 

норми про звільнення від кримінальної відповідальності, звільнення від 

покарання, зазвичай настає судимість. Отже, всі правові інститути Особливої 

частини кримінального права характеризуються однаковим методом кримінально-

правового регулювання. Винятком на нинішньому етапі розвитку законодавства 

можна назвати лише інститут відповідальності за корупційні злочини, норми 

якого обмежують можливість застосування окремих норм про звільнення від 

кримінальної відповідальності, покарання та його відбування за ці злочини. Однак 

чи доцільно виділяти окрему підгалузь Особливої частини кримінального права 

заради лише однієї групи злочинів? Це запитання видається риторичним.  

Наступними структурними елементами системи кримінального права є 

кримінально-правовий інститут та субінститути кримінального права . 

Інститут кримінального права в українському кримінальному праві визначено як 

елемент структури кримінального права – система (блок) відносно відокремлених, 

але органічно пов’язаних між собою норм кримінального права, що регулюють 

певну групу тотожних або тісно пов’язаних однорідних суспільних відносин [665, 

c. 403]. Саме як систему кримінально-правових норм слушно визначає кримінально-

правовий інститут і М. С. Жук. На думку автора, інститут кримінального права – це 

зовнішньо оформлений структурний елемент галузі кримінального права, що є 

підпорядкованою її принципам та завданням, заснованою на власній ідейній 

платформі системою кримінально-правових норм, що покликані цілісно та без 

прогалин регулювати частину кримінально-правових відносин, обумовлених 

специфікою юридичного факту, що їх породжує [852, c. 93]. 

Всередині відносно відокремлених кримінально-правових норм, що регулюють 

певну групу (частину) однорідних суспільних відносин, допустимо виокремлювати і 

субінститути кримінального права [624, c. 109; 823, c. 42; 1184, c. 7] як деякого 

проміжного утворення загальних приписів [922, c. 175, 289–291]. Кримінально-правові 
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субінститути є первинною нормативною спільністю в галузевій системі, оскільки 

становлять собою сукупність кримінально-правових норм та приписів, об’єднаних з 

метою більш успішного та деталізованого вирішення конкретних галузевих завдань. 

Субінститути, зазвичай, входять в зміст кримінально-правових інститутів, однак «не 

розчиняються» в них, а зберігають певну автономність [824, c. 93–94].  

Слід зазначити, що питання про кількість та зміст кримінально-правових інститутів, 

субінститутів, їх співвідношення між собою є дискусійним і мало розробленим у 

кримінально-правовій доктрині. Одні й ті самі кримінально-правові норми, що 

регулюють певну групу тотожних або тісно пов’язаних однорідних суспільних 

відносин, одні вчені називають кримінально-правовими інститутами, а інші – 

субінститутами. Наприклад, українські вчені Є. О. Письменський та С. О. Муратова 

вважають судимість самостійним інститутом кримінального права [1004, c. 35; 1057, 

c. 3]. Водночас А. О. Расюк вважає, що судимість є субінститутом кримінальної 

відповідальності [1093, c. 8, 53–54]. Розмірковуючи про цю наукову дискусію, 

А. А. Музика небезпідставно ставить резонне запитання: а можливо судимість є 

субінститутом інституту кримінальної відповідальності (або ж інституту «інші заходи 

кримінально-правового характеру») та інституту множинності злочинів? [1001, c. 371]. 

Подібні наукові дискусії тривають і стосовно досліджуваного нами кримінально-

правового інституту.  

Зокрема, І. В. Красницький переконаний у тому, що в розділі ХІІ Загальної 

частини КК закріплено п’ять самостійних кримінально-правових інститутів: 

звільнення від покарання; звільнення від відбування покарання; звільнення від 

подальшого відбування покарання; заміна покарання більш м’яким; пом’якшення 

покарання [934, c. 7]. Подібні думки про те, що сукупність норм, які визначають 

можливість (окремо) звільнення від покарання [654, c. 5], звільнення від відбування 

покарання з випробуванням [904, c. 6], умовно-дострокового звільнення від 

відбування покарання [815, c. 4; 893, c. 1, 2, 6; 911, c. 4], є самостійними правовими 

інститутами, висловлюють й інші українські вчені. 

Водночас, на думку Є. О. Письменського, самостійним кримінально-правовим 

інститутом є інститут звільнення від покарання та його відбування, який формують 
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чотири самостійні субінститути: звільнення від покарання; звільнення від 

відбування частини покарання; заміна покарання більш м’яким; відстрочка 

виконання вироку [1054, c. 62–79]. 

Вважаємо, що вирішити спірні питання інституту звільнення від покарання 

можна лише через аналіз його ознак, що власне визначають поняття кримінально-

правового інституту. 

У юридичній літературі ознаками кримінально-правового інституту вчені 

називають низку рис та властивостей [902, c. 187; 922, c. 168; 959, c. 166; 1015, 1016; 

1164, c. 61; 1209, c. 439; 1230, c. 117; 1256, c. 216]. Утім, найбільш розгорнуту 

кількість ключових ознак кримінально-правового інституту, на нашу думку, 

визначив М. С. Жук. Вчений називає ознаки, що розкривають структурне 

наповнення інституту (множинність норм; галузева чистота норм; єдиний предмет 

правового регулювання в межах галузі права) та функціональні ознаки, що 

відображають призначення певної сукупності правових норм (взаємозв’язок норм; їх 

відособлене закріплення в системі кримінального законодавства та спрямованість на 

вирішення певних галузевих завдань) [852, c. 73–91]. 

1.2.2 Поняття та ознаки інституту звільнення від покарання 

На підставі аналізу доктринальних положень теорії права та кримінального 

права, законодавства та практики його застосування ми дійшли висновку про те, 

що норми про звільнення від покарання утворюють самостійний комплексний 

інститут кримінального права, що має у своїй структурі певні субінститути. 

Розглянемо ознаки цього кримінально-правового інституту. 

Інститут звільнення від покарання утворює множина кримінально-правових 

норм, відособлено закріплена в системі українського кримінального законодавства. 

Усвідомлюючи важливість, юридичну індивідуальність, «не бідність» інституту 

звільнення від покарання в системі вітчизняного кримінального права, 

законодавець відвів цьому інституту окреме місце в Кримінальному кодексі 

України – розділ ХІІ Загальної частини «Звільнення від покарання та його 

відбування» (статті 74–87 КК). Утім, слід зазначити, що в цьому розділі Кодексу 

відображено не всі норми інституту звільнення від покарання. Певні норми цього 
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інституту законодавець зосередив і в інших розділах Загальної частини 

Кримінального кодексу України.  

Зокрема, законодавець передбачив спеціальні види звільнення від покарання 

щодо: 1) неповнолітніх (статті 104–107 КК); 2) осіб, які стали непрацездатними 

після початку виконання покарання у виді виправних робіт (ч. 3 ст. 57 КК); 

3) військовослужбовців, засуджених до покарання у виді службового обмеження 

(ч. 1 ст. 58 КК); 4) військовослужбовців, засуджених до покарання у виді тримання у 

дисциплінарному батальйоні (ч. 1 ст. 62 КК); 5) засуджених до основних покарань у 

виді штрафу чи позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю, якщо вони були попередньо ув’язненими (ч. 5 ст. 72 КК). 

Внаслідок виключно судової правотворчості у вітчизняній судовій практиці 

застосовується і звільнення від покарання осіб, щодо яких суд не може 

застосувати призначений вид покарання (абз. 7 п. 8 Постанови Пленуму 

Верховного Суду України (далі – ППВС) «Про практику призначення судами 

кримінального покарання» від 24 жовтня 2003 р. № 7)» [1084, c. 345]. 

Отже, інститут звільнення від покарання як множина кримінально-правових норм 

відособлено закріплений у системі Кримінального кодексу України переважно в 

розділі ХІІ його Загальної частини. 

У контексті аналізованого питання не можемо не звернути увагу на законодавчу 

назву зазначеного розділу, що ідентифікує інститут звільнення від покарання серед 

інших правових інститутів, а також на термінологію, що використовується в нормах 

цієї та інших структурних частин Кодексу. 

Слід зазначити, що на недосконалість термінологічного апарату розділу ХІІ 

Загальної частини Кримінального кодексу України вже звертали увагу інші 

українські вчені. Зокрема, І. В. Красницький пропонує назвати розділ ХІІ Загальної 

частини КК так: «Звільнення від покарання, його відбування, подальшого 

відбування, заміна покарання більш м’яким та пом’якшення покарання» [934, c. 7]. 

Інший український вчений Р. І. Брящей вважає, що назва аналізованого розділу має 

бути такою: «Засудження без призначення покарання та звільнення від 

призначеного покарання» [654, c. 5]. Своєю чергою, Є. О. Письменський пропонує 
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таку назву розділу ХІІ Загальної частини КК: «Звільнення від покарання та 

відбування його частини. Відстрочка виконання покарання» [1054, c. 58–59]. Для 

обґрунтування своїх пропозицій вчені наводять однаковий аргумент: сучасна назва 

зазначеного розділу Кодексу не відповідає його змісту. І, справді, виглядає дивним 

те, що законодавець, вказавши в ч. 1 ст. 74 КК на різні субінститути інституту 

звільнення від покарання, в назві розділу ХІІ Загальної частини КК чомусь 

відобразив лише два їх види: «звільнення від покарання» та «звільнення від 

відбування покарання».  

Перед висловленням свого бачення цього питання вважаємо спочатку за доцільне 

розібратися в основних кримінально-правових поняттях інституту звільнення від 

покарання.  

У кримінальному законодавстві використовуються такі термінологічні звороти 

стосовно аналізованого правового інституту: «звільнення від покарання», «звільнення 

від відбування покарання», «звільнення від подальшого відбування покарання», «заміна 

покарання більш м’яким», «пом’якшення покарання». Зазначені термінологічні звороти 

є модельними [859, c. 193–194], оскільки є основою для подальшого формування 

понятійного апарату інституту звільнення від покарання. Утім, використовує ці 

термінологічні звороти законодавець у статтях 74–87 КК не завжди коректно. 

Варто погодитися з Т. А. Денисовою в тому, що вислів «звільнення від покарання» 

законодавець використовує в декількох значеннях [825, c. 8]. Цим термінологічним 

зворотом законодавець описує різні кримінально-правові поняття: 1) звільнення від 

призначення покарання (частини 4, 5 ст. 74, частини 1 статей 105, 106 КК); 

2) звільнення від призначеного покарання під час ухвалення вироку (частини 2 

ст. 84 КК); 3) звільнення від призначеного покарання після закінчення іспитового 

строку (ч. 1 ст. 78, ч. 4 ст. 79 КК); 4) звільнення від призначеного покарання під час 

виконання вироку (ч. 2 ст. 74, частини 1–3 ст. 84 КК). У всіх зазначених випадках 

наслідком застосування судом звільнення від покарання є остаточна відмова держави 

від застосування до засудженого покарання без будь-яких умов та перегляду цього 

питання в майбутньому.  
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Під звільненням від відбування покарання законодавець теж розуміє (описує) 

різні кримінально-правові поняття. Це, зокрема, випадки ухвалення судом рішення 

про тимчасове невиконання призначеного покарання з певною умовою протягом 

певного строку (статті 75, 79, 104 КК). Це і випадки незастосування призначеного 

судом покарання (ч. 5 ст. 72, статті 80, 106, ст. 86 КК). Це також і випадки ухвалення 

рішення про звільнення засудженої особи від подальшого відбування покарання, яке 

вже виконується щодо неї за вироком суду (статті 81, 107, 83, частини 1–2 ст. 84, 

статті 86, 87 КК). 

Заміна покарання більш м’яким передбачає заміну судом призначеного виду та 

міри покарання на інше більш м’яке покарання (ч. 3 ст. 57, ч. 1 ст. 58, ч. 1 ст. 62, 

ст. 82, ч. 4 ст. 83, ч. 5 ст. 80, ч. 2 ст. 87 КК). Рішення про таку заміну суд може 

ухвалити як під час ухвалення вироку, так і на стадії його виконання. 

Пом’якшення покарання передбачає зниження або скорочення судом межі 

призначеного за вироком суду покарання, яке відбуває засуджений (ч. 3 ст. 74, 

ст. 86 КК).  

Чи доцільно в статтях 74–87 КК використовувати один термінологічний зворот 

для позначення різних кримінально-правових понять? Вважаємо, що нічого іншого, 

окрім плутанини під час тлумачення і застосування кримінального закону, такий 

підхід не дає. На нашу думку, в тексті зазначених кримінально-правових норм 

потрібно використовувати лише ті термінологічні звороти, які відображають 

конкретний зміст та поняття певного різновиду звільнення від покарання. Отже, 

термінологічні звороти, що використовуються в статтях 74–87 КК, мають адекватно 

розкривати зміст видів звільнення від покарання.  

Для цього пропонуємо у вказаних статтях використовувати у відповідній редакції 

такі термінологічні звороти: у частинах 4, 5 ст. 74, ч. 1 ст. 105 КК – «звільнення від 

призначення покарання»; у ч. 1 ст. 78, ч. 4 ст. 79, ч. 1–3 ст. 84 КК – «звільнення від 

призначеного покарання»; у статтях 75, 79, 104 КК – «звільнення від відбування 

покарання з випробуванням»; у ч. 5 ст. 72, у статтях 80, 106, ст. 86 КК – «звільнення 

від відбування покарання»; а у статтях 81, 83, частинах 1–2 ст. 84, статтях 86, 87 КК 

– «звільнення від подальшого відбування покарання». У разі законодавчої реалізації 
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запропонованого нами підходу відповідних коректив потребує і ч. 1 ст. 74 КК 

(див. додаток Є).  

Щодо назви розділу ХІІ Загальної частини Кримінального кодексу України, то 

вважаємо, що в ній недоречно передбачати всі модельні поняття інституту звільнення 

від покарання (як пропонують інші вчені). 

Фахівці з термінології розробили правила нормотворчої техніки. Назва закону, 

зазначає Робер К. Бержерон, має дві функції: сприяти віднаходженню закону та 

інформувати читача про загальний зміст закону [641, c. 18]. Заголовки структурних 

частин закону, виконуючи описову та інформативну функцію, мають бути 

лаконічними й чітко сформульованими [860] і відповідати змісту нормативно-

правових приписів, які містяться в них [826, c. 6;  1176, c. 66].  

Вважаємо, що цим вимогам відповідає така назва розділу ХІІ Загальної частини 

Кримінального кодексу – «Звільнення від покарання» [758, с. 264]. Саме така назва є 

лаконічною і чітко сформульованою, сприяє віднаходженню цього розділу в 

структурі Загальної частини Кримінального кодексу і узагальнено відповідає змісту 

нормативно-правових приписів, які містяться в цій структурній частині кодексу. 

Адже будь-який різновид аналізованого нами кримінально-правового інституту є, 

врешті-решт, не чим іншим, як звільненням від покарання. Принагідно зауважимо, 

що саме таку лаконічну назву для визначення структурної частини кодексу, в якому 

розміщений інститут звільнення від покарання, використано і в кримінальних 

кодексах більшості держав-учасниць СНД [706, c. 132; 762, c. 346]. Отже, розділ ХІІ 

Загальної частини Кримінального кодексу України потрібно назвати так: 

«Звільнення від покарання». 

Інститут звільнення від покарання, характеризуючись галузевою чистотою 

норм, що його утворюють, є водночас комплексним міжгалузевим інститутом. 

Норми інституту звільнення від покарання формують переважно кримінально-

правові норми, передбачені розділом ХІІ Загальної частини КК. Утім, певні види 

звільнення від покарання утворені нормами й інших галузей права, зокрема 

конституційного. Наприклад, інститути амністії і помилування передбачені 

Конституцією України; право помилування та амністії – прерогатива вищих органів 
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державної влади [974, c. 36]. Звільнення за амністією та помилування мають 

специфічні особливості, що виходять за межі кримінального права [1134, c. 66]. 

Ядром інституту амністії та помилування є конституційно-правові норми. Акти про 

амністію та помилування діють у контексті конституційного права [886, c. 51, 141; 

1144, c. 55]. Комплексним (міжгалузевим) правовим інститутам притаманні певні 

ознаки [824, c. 200; 900, c. 17–18; 1159, c. 22], яким повною мірою відповідає 

інститут звільнення від покарання. Водночас варто погодитися з М. С. Жуком (який 

підтримує С. С. Алексєєва) в тому, що наявність міжгалузевих інститутів не 

порушує вимоги галузевої чистоти норм як одного з критеріїв формування 

правового інституту як структурного елементу галузі права [852, c. 18–79].  

Кримінально-правовий інститут звільнення від покарання реалізовується в 

нормах кримінально-виконавчого та кримінального процесуального законодавства 

утворюючи відповідні інститути цих галузей права. Зокрема, у Кримінально-

виконавчому кодексі України розділ V  містить главу 23 «Звільнення від відбування 

покарання» (статті 152–154), в якому названо лише сім підстав звільнення від 

відбування покарання (ст. 152 КВК). Водночас до інших підстав, передбачених 

виключно кримінально-виконавчим законом, на думку законодавця, належать види 

звільнення від відбування окремих видів покарання (ч. 3 ст. 37, ч. 6 ст. 42, ч. 9 ст. 59, 

ч. 6 ст. 154, ч. 9 ст. 154 КВК) [781, с. 261–262]. Однак зазначені вище види 

звільнення від подальшого відбування покарання прямо не передбачені 

кримінальним законом як підстави звільнення від відбування покарання1.  

У кримінальному процесуальному законодавстві також використовуються 

поняття «звільнення від покарання» та «звільнення від відбування покарання». 

Однак норми про звільнення від покарання та його відбування законодавець 

розпорошив в окремих статтях Кримінального процесуального кодексу України, 

зокрема ч. 2 ст. 373, ч. 4 ст. 374, ч. 1 ст. 377, статтях 471, 472, 537–540 КПК. У цьому 

Кодексі також визначається, які питання вирішує суд під час ухвалення вироку 

(ст. 368 КПК), а які – під час виконання вироку (ст. 537 КПК). Отже, окремого місця 

для процесуальних норм про звільнення від покарання та його відбування в 

                                                
1 Пропозиції щодо розв’язання цієї правової проблеми розглянемо нижче. 
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Кримінальному процесуальному кодексі України не знайшлося. Для порівняння 

зазначимо, що інституту звільнення від кримінальної відповідальності в цьому 

аспекті поталанило більше (див. параграф – § 2 «Звільнення особи від кримінальної 

відповідальності» глави 24 «Закінчення досудового розслідування. Продовження 

строку досудового розслідування КПК »). 

Варто зазначити, що з міжгалузевим характером інституту звільнення від 

покарання погоджуються й інші вчені під час дослідження проблем кримінального та 

кримінально-виконавчого права. А. А. Музика прямо називає окрему групу норм, що 

регулюють відносини у сфері звільнення від покарання та його відбування, 

комплексним міжгалузевим інститутом [939, c. 555]. Є. Ю. Бараш та О. М. Кревсун, 

надаючи нормам про звільнення від відбування покарання статусу правового 

інституту, визначають інститут звільнення від відбування покарання як сукупність 

правових норм законодавства кримінального блоку (кримінального, кримінально-

виконавчого, кримінально-процесуального), підпорядкованих відповідним принципам 

і завданням права в цих галузях і покликаних цілісно й ефективно регулювати 

кримінально-правові відносини у сфері звільнення від відбування покарання [629, c. 

152–153; 935, c. 35]. І. О. Єфремова також вважає інститут звільнення від покарання 

міжгалузевим правовим інститутом, що складається з кримінально-правових та 

пенітенціарних норм, що регулюють свої сторони одного явища – звільнення осіб від 

покарання [846, c. 17, 120].  

Інститут звільнення від покарання має свій предмет правового регулювання. 

Предмет, з огляду на який відбувається формування інституту кримінального права, 

є типізованою сукупністю кримінально-правових відносин, які виокремлюються 

залежно від специфіки юридичного факту, що їх породжує. У зв’язку з цим 

критерієм визначення предмета правового регулювання з боку правового інституту 

слід вважати: 1) ступінь спільності регульованих тією чи іншою сукупністю 

кримінально-правових норм відносин та 2) специфіку юридичних фактів, що 

породжують кримінально-правові відносини [852, c. 83–84].  

Норми кримінального права регулюють суспільні відносини, що виникають із 

факту вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого кримінальним 
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законом як злочин [665, c. 466]. У разі вчинення такого діяння складаються 

кримінально-правові відносини, що ґрунтуються на існуванні таких феноменів, як: 

злочин; покарання; заходи, альтернативні покаранню, включно зі звільненням від 

кримінальної відповідальності; обставини, які виключають злочинність діяння [834, 

c. 25; 1194, c. 19–20].  

Вважаємо, що предмет правового регулювання досліджуваного правового 

інституту тісно пов’язаний з формами (видами, етапами) реалізації кримінальної 

відповідальності за вчинений злочин. Адже звільнення від покарання, як і 

покарання, є реалізацією кримінальної відповідальності [634, c. 58].  

Кримінальна відповідальність є елементом кримінального правовідношення [632, 

c. 107], в межах якого вона утворюється, реалізується та припиняється [3, с. 50]. У 

зв’язку з динамічністю кримінально-правових відносин є динамічною і кримінальна 

відповідальність, яка у своєму розвитку проходить декілька етапів [1257, c. 60]. 

Початковий етап реалізації реальної кримінальної відповідальності пов’язаний з 

набранням законної сили обвинувальним вироком суду [637, c. 19; 1099]1. 

Комплексний аналіз положень ч. 2 ст. 373, частин 3 та 4 ст. 374, ч. 1 ст. 377 КПК дає 

змогу зробити висновок про те, що обвинувальний вирок суду може визначати три 

правових наслідки засудження: 1) звільнення від покарання; 2) звільнення від 

відбування покарання; 3) призначення покарання2. Тому небезпідставно українські 

вчені (Ю. В. Баулін, О. О. Дудоров, П. Л. Фріс, М. І. Хавронюк) справедливо 

наголошують на існуванні трьох форм (видів) реалізації реальної кримінальної 

відповідальності3. За першої форми реалізації відповідальності суд обмежується лише 

засудженням винуватої особи, що не пов’язане з призначенням їй кримінального 

покарання. Друга форма характеризується засудженням особи, поєднаним із 

призначенням їй конкретної міри покарання, від реального відбування якого вона, 

                                                
1 Слід зазначити, що питання про момент виникнення кримінальної відповідальності в 

юридичній літературі пов’язують і з іншими обставинами: 1) із вчиненням злочину; 

2) з притягненням як обвинуваченого; 3) із застосуванням заходів процесуального примусу; 4) з 

ухваленням обвинувального вироку; 5) з набранням обвинувальним вироком законної сили. 

Докладніше про це див., зокрема [925].  
2 Неузгодженість положень зазначених кримінальних процесуальних норм розглянемо нижче. 
3 У юридичній літературі наведено й інші погляди щодо кількості форм реалізації 

ретроспективної кримінальної відповідальності. Докладніше про це див. [800, c. 568–592]. 
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однак, звільняється (умовно або безумовно). Третьою формою реалізації кримінальної 

відповідальності (найтиповішою) є засудження винуватої особи, призначення їй 

покарання і відбування цього покарання (повністю чи частково) [635, c. 40–41; 674, c. 

17–18; 1214, c. 115–116; 1217, c. 3]. Слід підкреслити, що засудження є обов’язковим 

елементом будь-якої форми кримінальної відповідальності. А концепція «засудження 

– основа кримінальної відповідальності», наголошує В. М. Хомич, дає змогу 

адекватно і системно ідентифікувати кримінально-правовий характер каральних, 

профілактичних, випробувальних і навіть виховних заходів, які в конкретному їх 

застосуванні виражають феномен кримінальної відповідальності [1228, c. 37]. 

У межах кожної форми реалізації кримінальної відповідальності складаються і 

певні правовідносини, що утворюють предмет правового регулювання інституту 

звільнення від покарання. 

Предметом правового регулювання в межах першої із зазначених форм реалізації 

кримінальної відповідальності є відносини, що виникають у зв’язку з осудом 

винуватого без призначення покарання1. Юридичними фактами, що породжують 

правовідносини у зв’язку з таким осудом, є, зокрема, втрата особою суспільної 

небезпечності (ч. 4 ст. 74 КК); відсутність потреби застосування покарання (ч. 1 

ст. 105 КК); закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності 

(ч. 5 ст. 74, ч. 1 ст. 106 КК); неможливість застосування до винуватого певного виду 

покарання (абз. 7 п. 8 ППВСУ від 24 жовтня 2003 р. № 7 «Про практику призначення 

судами кримінального покарання»)2. За наявності цих юридичних фактів винуватий 

взагалі звільняється від призначення певного виду та міри покарання.  

У разі ж захворювання особи на тяжку хворобу до постановлення вироку (ч. 2 

ст. 84 КК) суд у межах першої форми реалізації кримінальної відповідальності 

                                                
1 Цю форму кримінальної відповідальності вчені називають також засудженням без 

застосування обмежень. Докладніше про це див., зокрема [949]. 
2 Звільнення від покарання з підстави неможливості застосувати до винуватого певний вид 

покарання, встановлений санкцією статті (частини статті) Особливої частини Кримінального кодексу, 

не передбачене як вид звільнення від покарання Кримінальним кодексом України і застосовується 

виключно в судовій практиці внаслідок судової правотворчості. Критичні міркування щодо такого 

правозастосування будуть викладені нижче.       
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засуджує особу, призначає їй певний вид та міру покарання і повністю звільняє її від 

призначеного покарання. 

У межах другої із зазначених форм реалізації кримінальної відповідальності 

предметом правового регулювання є відносини, що виникають у зв’язку із 

звільненням від відбування покарання (безумовно чи умовно). Юридичними фактами, 

що породжують такі правовідносини, у законі визначено: у разі безумовного 

звільнення від відбування покарання – попереднє ув’язнення особи, засудженої до 

основного покарання у виді штрафу чи позбавлення права обіймати певні посади 

або займатися певною діяльністю (ч. 5 ст. 72 КК), та набрання чинності законом про 

амністію (ст. 85 КК); а в разі умовного звільнення від відбування покарання – 

висновок суду про можливість виправлення засудженого без відбування покарання 

(статті 75, 104 КК); вагітність жінки або наявність у неї дітей віком до семи років 

(ст. 79 КК); захворювання на тяжку хворобу, що перешкоджає відбуванню 

покарання (ч. 2 ст. 84 КК).  

Під час реалізації третьої форми кримінальної відповідальності  

можуть виникнути юридичні факти (ґрунтуються на обставинах справи), що 

зумовлять правовідносини, пов’язані з доцільністю заміни покарання більш м’яким: 

військовослужбовцю – невідбутої частини покарання у виді обмеження чи 

позбавлення волі на строк не більше 2 років покаранням у виді службового 

обмеження на той самий строк (ч. 1 ст. 58 КК) або військовослужбовцю строкової 

служби – невідбутої частини покарання у виді позбавлення волі на строк не більше 

2 років покаранням у виді тримання у дисциплінарному батальйоні на той самий 

строк (ч. 1 ст. 62 КК). 

У межах третьої форми реалізації кримінальної відповідальності призначені судом 

вид та міра покарання відбуваються (виконуються) засудженим реально відповідно до 

вироку суду, що набрав законної сили. Це є другим етапом реалізації кримінальної 

відповідальності [3, с. 52]. 

Призначені судом вид та міру покарання засуджений відбуває (виконує) не завжди 

повністю, як кажуть, «від дзвінка до дзвінка». На можливість повного відбування 

(виконання) покарання засудженим можуть вплинути об’єктивні життєві обставини, 
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зміни державної кримінально-правової політики, досягнення засудженим різних 

ступенів виправлення, його стан здоров’я чи хвороба тощо. У зв’язку з цим на цьому 

етапі реалізації кримінальної відповідальності низка правових відносин у багатьох 

випадках лишається предметом регулювання інституту звільнення від покарання.  

Зокрема, під час виконання вироку можуть виникнути життєві обставини, що 

спричинять правовідносини із засудженим, який, так і не почавши реально 

відбувати покарання, підлягатиме звільненню від відбування покарання, – 

закінчення строків давності виконання обвинувального вироку (ст. 80, ч. 4 ст. 84 

КК, ч. 3 ст. 106 КК). 

Можуть виникнути в аналізованому контексті і юридичні факти, пов’язані з 

діяльністю парламенту чи Глави держави: усунення законом караності діяння, за яке 

було засуджено особу (ч. 2 ст. 74 КК); набрання чинності законом про амністію 

(ст. 86 КК) або актом про помилування (ст. 87 КК). У такому разі предметом 

правового регулювання норм аналізованого інституту є правовідносини, що 

виникають у зв’язку з необхідністю звільнення засудженого від призначеного 

покарання (у першому випадку) або його відбування чи подальшого відбування (у 

двох інших випадках). 

Предметом правового регулювання можуть бути правовідносини, зумовлені 

необхідністю звільнення засудженого від призначеного покарання, відбування 

покарання або подальшого його відбування у зв’язку з: психічним захворюванням 

особи, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або 

керувати ними (ч. 1 ст. 84 КК); тяжкою хворобою, що перешкоджає особі відбувати 

покарання (ч. 2 ст. 84 КК); хворобою військовослужбовця, що робить його 

непридатним до військової служби (ч. 3 ст. 84 КК); позитивним завершенням 

випробування (статті 75, 79, 104 КК); перевищенням застосованим примусовим 

заходом медичного характеру строку покарання, визначеного у вироку (частини 1, 4 

ст. 84, ст. 72 КК). 

У разі настання під час виконання обвинувального вироку суду певних 

юридичних фактів виникають правовідносини, що можуть зумовити звільнення 

засудженого від подальшого відбування покарання: доведення засудженим свого 
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виправлення (ст. 81, 107 КК); вагітність жінки або народження нею дітей під час 

відбування покарання (ст. 83 КК); психічне захворювання засудженого, що 

позбавляє його можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати 

ними (ч. 1 ст. 84 КК); тяжке захворювання засудженого, що перешкоджає 

відбуванню ним покарання (ч. 2 ст. 84 КК). 

Низка юридичних фактів може порушити правовідносини, що зумовлять на стадії 

виконання вироку необхідність заміни покарання більш м’яким. Такими юридичними 

фактами є доведення засудженим того, що він став на шлях виправлення (ст. 82 КК); 

непрацездатність особи, що настала після початку виконання покарання (ч. 3 

ст. 57 КК); встановлена судом можливість заміни військовослужбовцю невідбутої 

частини покарання у виді обмеження чи позбавлення волі на строк не більше двох 

років покаранням у виді службового обмеження на той самий строк (ч. 1 ст. 58 КК); 

встановлена судом можливість заміни військовослужбовцю строкової служби 

невідбутої частини покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років 

покаранням у виді тримання у дисциплінарному батальйоні на той самий строк (ч. 1 

ст. 62 КК); позитивне завершення випробування жінки після досягнення дитиною 

трирічного віку або в разі її смерті (ч. 4 ст. 83 КК); встановлена судом неможливість 

застосування давності виконання обвинувального вироку до особи, засудженої до 

довічного позбавлення волі (ч. 5 ст. 80 КК); набрання чинності актом про 

помилування (ч. 2 ст. 87 КК). 

Певні юридичні факти можуть зумовити виникнення правовідносин, що 

потребують необхідності пом’якшення покарання. Предметом правового 

регулювання аналізованого інституту в такому разі будуть правовідносини, що 

виникають у зв’язку з необхідністю: зниження максимальної межі покарання, 

встановленої санкцією нового закону про кримінальну відповідальність (ч. 3 

ст. 74 КК); застосування закону про амністію (ст. 86 КК); застосування акта про 

помилування (ст. 87 КК). 

Завершальний етап реалізації кримінальної відповідальності вчені пов’язують зі 

станом судимості засудженого. У момент погашення або зняття судимості 

припиняється кримінальна відповідальність конкретної особи, визнаної вироком 
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суду винуватою у вчиненні певного злочину. З цього моменту припиняються і 

кримінально-правові правовідносини [3, с. 52; 629, с. 107].  

Строки погашення судимості осіб, звільнених від покарання, залежать від 

застосованого виду звільнення від покарання. Зокрема, особи, засуджені за вироком 

суду без призначення покарання або із звільненням від покарання, визнаються 

такими, що не мають судимості (ч. 3 ст. 88 КК). Своєю чергою, строки погашення 

судимості для осіб, засуджених відповідно до статей 75, 79 КК, достроково 

звільнених від відбування покарання, якщо невідбуту частину покарання було 

замінено більш м’яким, визначаються положеннями ч. 2 ст. 89 КК. Однак на цьому 

етапі реалізації кримінальної відповідальності норми інституту звільнення від 

покарання та його відбування будь-яких правовідносин не регулюють. 

Отже, наведене дає нам змогу зробити висновок про те, що предметом правового 

регулювання аналізованого кримінально-правового інституту є типізована 

сукупність кримінально-правових відносин, що виникають на різних етапах 

реалізації кримінальної відповідальності завдяки специфічним юридичним фактам, 

що їх породжують, і які врегульовують передбачені законом випадки звільнення 

засудженого від покарання.  

Вважаємо, що зазначена сукупність кримінально-правових відносин може бути 

згрупована за конкретними різновидами кримінально-правових відносин, що 

перебувають у рамках інституту звільнення від покарання. Згруповані в такий спосіб 

конкретні різновиди кримінально-правових відносин утворюють певні кримінально-

правові субінститути: субінститут звільнення засудженого від призначення покарання 

(частини 4, 5 ст. 74, частини 1 статей 105, 106 КК)1; субінститут звільнення від 

призначеного покарання (ч. 1–3 ст. 84 КК; ч. 1 ст. 78, ч. 4 ст. 79 КК); субінститут 

звільнення від відбування покарання з випробуванням (статті 75, 79, 104 КК); 

субінститут звільнення від відбування покарання (ч. 5 ст. 72, статті 80, 86, ч. 3 ст. 106 

КК); субінститут звільнення від подальшого відбування покарання (статті 81, 83, 

                                                
1 Вважаємо, що саме така назва має бути закріплена за цим субінститутом. Видається, що 

використання щодо нього назви «засудження без призначення покарання» перетворює цей 

субінститут інституту звільнення від покарання в субінститут інституту призначення покарання.  

Такий невиправданий підхід суперечить правовій природі аналізованого субінституту.  
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частини 1–2 ст. 84, статті 86, 87 КК); субінститут заміни невідбутої частини 

покарання більш м’яким (ст. 82, ч. 3 ст. 57, ч. 1 ст. 58, ч. 1 ст. 62, ч. 4 ст. 83, ч. 5 ст. 80, ч. 

2 ст. 87 КК); субінститут пом’якшення покарання (ч. 3 ст. 74, статті 86, 87 КК).  

Зазначені субінститути інституту звільнення від покарання відповідають всім 

ознакам будь-яких інших кримінально-правових субінститутів. Вони так само 

наділені здатністю вибіркового впливу, виконують «альтернативні» регулятивні 

функції, відображаючи ту чи іншу специфіку всередині відповідного підвиду 

кримінально-правових відносин [824, c. 184–188]. Аналізовані субінститути існують 

в кримінально-правовому інституті звільнення від покарання як деяка 

альтернативна, що може стати в нагоді правозастосувачу за наявності певних 

юридичних фактів. Утім не зважаючи на те, що субінститути звільнення від 

покарання фактично обслуговують інститут звільнення від покарання, їх реалізація 

неможлива без звернення до принципів та норм цього інституту (вони пов’язані з 

ними призначенням та єдиною метою). Варто погодитися з А. В. Денисовою в тому, 

що за допоміжного характеру субінститутів вони достатньо самостійні в галузевій 

системі і їх можна визнати ще одним різновидом елементів, що утворюють систему 

кримінального права [824, c. 94–95].   

На підставі зазначених кримінально-правових субінститутів формуються 

інститути кримінально-виконавчого права, що ґрунтується на положеннях 

кримінального права та застосовується з дотриманням порядку, встановленого 

Кримінальним процесуальним кодексом України. 

Наведене дозволяє зробити висновок про те, що юридична природа звільнення 

від покарання полягає у визначених законодавцем видах індивідуалізації 

кримінальної відповідальності в межах форм її реалізації залежно від юридичних 

фактів, що зумовлюють виникнення правових відносини, які потребують 

врегулювання цим правовим інститутом1. Саме ж звільнення від покарання полягає у 

відмові держави на підставі положень кримінального закону і в порядку, 

передбаченому КПК та КВК України, від призначення засудженій особі покарання, 

                                                
1 Юридична природа інституту звільнення від покарання розкривається вченими по-різному. 

Більше детально про це див. наприклад: [846, c. 139–169]. 
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або застосування щодо неї покарання під час ухвалення вироку, або під час його 

виконання, або подальшого відбування призначеного покарання, а також від 

виконання покарання у виді та межах, визначених вироком суду (наведене 

визначення має бути (як і інші базові, інституціональні кримінально-правові поняття 

[748, с. 52–53]) закріплене в Кримінальному кодексі України). 

Інститут звільнення від покарання забезпечує цільне та безпрогалинне правове 

регулювання. У юридичній літературі слушно наголошується, що матеріальною 

підставою звільнення від покарання є недоцільність або неможливість призначення 

чи виконання покарання внаслідок втрати або значного зменшення суспільної 

небезпечності особи, що вчинила злочин, погіршення стану її здоров’я або інші, 

передбачені законом підстави. Ці підстави конкретизуються і деталізуються 

стосовно кожного виду звільнення від покарання та його відбування [1020, c. 193; 

1257, c. 61–62].  

Схожу думку щодо матеріальних підстав звільнення від покарання висловлює і 

Є. О. Письменський. Небезпідставно пов’язуючи існування аналізованого 

інституту з досягненням мети покарання, автор зазначає про те, що необхідність 

звільнення від покарання зумовлюється наявністю хоча б однієї з таких причин: 

коли досягнута або може бути досягнута мета покарання (передусім одна з її 

складових – виправлення засудженого) без невідкладного, реального чи повного 

відбування призначеного покарання (юридична недоцільність); коли досягнення 

цієї мети неможливе, і звільнення відбувається не лише у зв’язку з виправданою 

економією заходів кримінально-правової репресії, а й через об’єктивну 

неспроможність досягнення мети покарання [1054, c. 55]. 

Ми в цілому підтримуємо такий підхід із певними застереженнями. Для цього 

розглянемо, як ці матеріальні підстави (причини) звільнення від покарання 

конкретизуються стосовно кожного виду звільнення від покарання.  

Конструюючи кримінальне законодавство, законодавець, поза сумнівом, 

усвідомлює, що мета покарання щодо кожного засудженого може бути досягнута на 

різних етапах реалізації кримінальної відповідальності. Оцінку стану суспільної 

небезпечності особи завжди надає суд, який ухвалює рішення. 
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Для тих засуджених, щодо яких мета покарання може бути досягнута самим 

фактом засудження і без застосування покарання, закон передбачає можливість 

звільнення від призначення покарання (ч. 4 ст. 74, ст. 105 КК). На думку 

законодавця, є військовослужбовці, щодо яких мета покарання може бути 

досягнута за рахунок застосування більш м’якого покарання, ніж було призначене 

(частини 1 статей 58, 62 КК). Для засуджених, які можуть виправитися без 

відбування призначеного покарання, однак в умовах випробування, законодавець 

передбачив можливість звільнення від відбування покарання з випробуванням 

(ст. 75, 79, 104 КК). Мета покарання щодо інших засуджених може бути досягнута 

лише в процесі відбування покарання. Залежно від стану виправлення таких 

засуджених під час відбування покарання закон встановлює прогресивну систему 

виконання покарання, що передбачає, зокрема, можливість заміни невідбутої 

частини покарання більш м’яким (ст. 82 КК) та умовно-дострокового звільнення 

від відбування покарання (ст. 81, 107 КК). 

Отже, варто погодитися з тим, що певні норми аналізованого правового інституту 

регулюють відносини, зумовлені недоцільністю призначення, реального чи повного 

виконання покарання внаслідок втрати або зменшення засудженим суспільної 

небезпечності. 

Утім, не всі норми аналізованого кримінально-правового інституту є 

заохочувальними (як іноді некоректно зазначають у юридичній літературі [961, 

c. 30]). Виникають життєві ситуації, внаслідок яких засуджений у зв’язку з 

психічною хворобою не може усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати 

ними. Такий засуджений відповідно не здатний усвідомити також значення, мету, 

зміст застосованого до нього покарання та заходів, спрямованих на його 

виправлення. Забезпечити досягнення щодо таких осіб мети покарання 

застосуванням покарання об’єктивно неможливо. Хворі особи потребують 

передусім лікування. Для таких життєвих ситуацій законодавець передбачив 

можливість звільнення від відбування покарання із застосування примусових 

заходів медичного характеру (ч. 1 ст. 84 КК). 
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Причиною звільнення від покарання інших засуджених є неможливість 

виконання призначеного засудженому покарання внаслідок різних причин: усунення 

законом караності діяння (ч. 2 ст. 74 КК); пом’якшення новим законом про 

кримінальну відповідальність санкції закону, за яким засуджено особу (ч. 3 

ст. 74 КК); закінчення строків давності притягнення до кримінальної 

відповідальності (ч. 5 ст. 74, ч. 1 ст. 106 КК) або виконання обвинувального вироку 

(ст. 80, ч. 3 ст. 106 КК); визнання непридатним до військової служби за станом 

здоров’я військовослужбовця (ч. 3 ст. 84 КК); неможливість застосування до 

винуватого видів покарання, передбачених санкцією закону (абз. 7 п. 8 ППВСУ від 

24 жовтня 2003 р. № 7 «Про практику призначення судами кримінального 

покарання»). 

Є, нарешті, і така категорія засуджених, звільнення яких від покарання та його 

відбування ґрунтується виключно на гуманістичних принципах кримінального 

права. Зокрема, законодавець допускає можливість звільнення від покарання 

засуджених, які: захворіли на тяжку хворобу (ч. 2 ст. 84 КК); завагітніли або 

народили дітей під час відбування покарання (ч. 1 ст. 83 КК); мають дитину 

трирічного віку або у яких така дитина померла (ч. 4 ст. 83 КК); заслуговують через 

різні суб’єктивні причини особливого поблажливого ставлення (ст. 86, 87 КК). 

Отже, звільнення від покарання як кримінально-правовий інститут – це 

зовнішньо оформлений структурний елемент галузі кримінального права (її 

Загальної частини), що становить систему кримінально-правових норм, покликаних 

цілісно регулювати певні суспільні відносини на різних етапах реалізації 

кримінальної відповідальності засудженої особи. Ці суспільні відносини (що 

зумовлені специфічними юридичними фактами) виникають у зв’язку з 

недоцільністю призначення, реального чи повного виконання призначеного 

покарання, неспроможністю досягнення мети покарання, неможливістю виконання 

призначеного покарання, а також гуманізмом кримінального права.  

А чим інститут звільнення від покарання відрізняється від інституту звільнення 

від кримінальної відповідальності? Поняття «звільнення від кримінальної 

відповідальності» та «звільнення від покарання» юридично нерівнозначні. Це різні 
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за змістом, хоча й взаємопов’язані правові інститути з різними підставами, 

юридичними наслідками та процесуальним порядком застосування. Перший із 

зазначених інститутів ширший і завжди передбачає другий. І навпаки – одне лише 

звільнення від покарання не означає звільнення від кримінальної відповідальності, а 

є кримінальною відповідальністю без покарання [874, c. 10].  

Спільними ознаками цих правових інститутів є те, що норми про звільнення від 

кримінальної відповідальності, як і норми про звільнення від покарання, 

застосовуються лише за наявності у вчиненому особою суспільно небезпечному 

діянні ознак складу злочину (до винуватої особи) [1134, c. 22–23] і лише за рішенням 

суду [1054, c. 87–88]. Водночас ці правові інститути мають і суттєві відмінності. 

Основні розмежувальні ознаки зводяться до того, що якщо в разі звільнення від 

кримінальної відповідальності держава відмовляється від реалізації потенційної 

кримінальної відповідальності, то в разі звільнення від покарання – від реальної 

кримінальної відповідальності [634, c. 60]. У зв’язку з цим, на відміну від звільнення 

від кримінальної відповідальності, звільнення від покарання застосовується лише до 

засудженої особи [939, c. 555]. Саме тому звільнення від кримінальної 

відповідальності здійснюється виключно до ухвалення вироку, а звільнення від 

покарання лише після ухвалення обвинувального вироку суду [634, c. 60; 1134, c. 23]. 

Виокремлено в юридичній літературі вченими й інші ознаки, завдяки яким можна 

побачити суттєву різницю між цими правовими інститутами [976, c. 609–611; 993, 

c. 8–12; 1054, c. 88–102]. 

У контексті нашого дослідження не можемо не торкнутися питання про можливу 

трансформацію інституту звільнення від кримінальної відповідальності в інститут 

звільнення від покарання. Варто зазначити, що в кримінальному законодавстві 

більшості зарубіжних держав (на відміну від законодавства держав колишнього 

СРСР) встановлені лише норми про звільнення від покарання [751; 752]. 

Неможливість, на думку вчених, застосування звільнення від кримінальної 

відповідальності осіб, яких ще не визнано вироком суду винуватими у вчиненому 

злочині, зумовлює необхідність заміни передбачених Кримінальним кодексом України 

видів звільнення від кримінальної відповідальності аналогічними видами звільнення 
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від покарання [928, c. 20–26; 929, c. 313; 1217, c. 6–7]. Необхідність ухвалення такого 

законодавчого рішення зумовлена неузгодженістю інституту звільнення від 

кримінальної відповідальності з принципом презумпції невинуватості і, відповідно, 

принципом верховенства права [924, c. 47–55; 1241, c.87–88; 1270, c. 59; 1271, c. 158–

166]. Як варіант розв’язання цієї проблеми окремі українські вчені пропонували 

навіть внести зміни до ч. 1 ст. 62 Конституції України, вилучивши з неї вказівку на 

встановлення винуватості особи виключно обвинувальним вироком суду [835]. 

Доречно зазначити, що проблема конституційності інституту звільнення особи 

від кримінальної відповідальності у 2011 р. стала предметом дискусії між Главою 

держави та парламентом під час ухвалення Закону України «Про внесення змін до 

Закону України “Про застосування амністії в Україні” та інших законодавчих актів 

України». Як відомо, ця дискусія вирішилася на користь законодавця [754, с. 7–10; 

755, с. 176–180]1. Відповідно до статей 1, 2 цього Закону застосування амністії не 

дозволяється щодо осіб, вину яких не доведено в законному порядку і не встановлено 

обвинувальним вироком суду [690]. 

Вирішення парламентом цього принципового питання в Законі України «Про 

застосування амністії в Україні» актуалізує вирішення ним подальшої долі інституту 

звільнення від кримінальної відповідальності в цілому, а не лише амністії як одного 

з видів звільнення від кримінальної відповідальності [757, с. 121–123]. Водночас ми 

не можемо не погодитися і з тими юристами, які вважають, що інститут звільнення 

від кримінальної відповідальності є необхідним у площині реалізації кримінальної 

політики, доцільності економії кримінальної репресії, раціонального 

«розвантаження» органів кримінальної юстиції. У Кримінальному кодексі 

звільнення від кримінальної відповідальності фактично існує (має існувати) як 

відмова від кримінального переслідування [636, c.  195–199; 685, c. 334–336]. 

Ми усвідомлюємо, що нерозсудливо розв’язувати цю складну проблему 

мимохідь. Вона потребує самостійного комплексного і системного осмислення та 

дослідження. 

                                                
1 Автором дисертації у співавторстві з А. А. Музикою пропонувалося своє бачення 

врегулювання аналізованої проблеми. Див. Лист Державного науково-дослідного інституту митної 
справи від 10 травня 2011 р. № 7-1/8-368.   
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1.2.3 Ефективність інституту звільнення від покарання 

Однієї з проблем, на якій практично зосереджується наука кримінального права, є 

проблема ефективності кримінально-правових наслідків, які настають після 

вчинення злочину [1158, c. 45]. У зв’язку з цим цікаво, а як кримінально-правовий 

інститут звільнення від покарання функціонує на практиці? Наскільки він є 

ефективним? Проблема ефективності правових норм досліджено в юридичній 

літературі як загалом [894; 943], так і стосовно окремих кримінально-правових 

інститутів [908]. Юристи слушно пропонують оцінювати ефективність звільнення 

від покарання за двома критеріями: динамікою застосування звільнення від 

покарання та фактом вчинення нового злочину після звільнення від покарання 

[1055, c. 99–100]. Такий підхід розділяють і зарубіжні вчені, пропонуючи 

використовувати при цьому моделювання [1124, c. 109–112].  

Слід зазначити, що в дослідженнях вітчизняних криміналістів цей аспект інституту 

звільнення від покарання актуалізовано, однак майже не висвітлено. Видається, що не 

в останню чергу це зумовлено тим, що Державна судова адміністрація України (далі – 

ДСА України) збирає і оприлюднює на своєму веб-ресурсі звітність судів щодо 

застосування, на жаль, лише окремих видів звільнення від покарання (лише 10 видів). 

Отже, проблема перша – показники ДСА України не відображають повної картини 

застосування норм про звільнення від покарання [699, c. 81–83]. 

Вважаємо, що цю ситуацію потрібно виправити шляхом внесення відповідних 

змін у форми статистичної звітності ДСА України1. Слушно з цього приводу 

зауважує А. А. Музика: Кримінальний кодекс України потребує всебічної 

статистичної інформації про себе [1000, c. 160–161]. Має рацію і М. І. Хавронюк, 

який наголошує на тому, що в статистичному обліку повинна бути повна картина 

юридичних наслідків злочину [1219, c. 233]. 

Подальший аналіз наявних у нас даних ДСА України, а також результати 

власного узагальнення судової практики звільнення від покарання засвідчують, 

                                                
1 Лист із відповідними пропозиціями ми надіслали до ДСА України і наші пропозиції 

пообіцяли розглянути (див. лист Державної судової адміністрації України від 30 січня 2019 року 

№ Г75-19-202/19). 
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що вітчизняні суди доволі широко застосовують норми правового інституту 

звільнення від покарання у судовій практиці [724, с. 168–172].  

Якщо взяти до уваги показники за 2017 р., то безсумнівним лідером у 

правозастосуванні традиційно залишається звільнення від відбування покарання з 

випробуванням (ст. 75 КК). У 2017 р. питома вага осіб, щодо яких було застосовано 

ст. 75 КК, від кількості всіх засуджених становила 37,8 % (29 402 особи). Що 

стосується неповнолітніх, то 1639 осіб (53 % від усіх неповнолітніх засуджених) 

були звільнені від відбування покарання з випробуванням (ст. 104 КК). Також у 

2017 р. було застосовано амністію (11691 засуджених), умовно-дострокове 

звільнення від відбування покарання (7789 засуджених) і заміну невідбутої частини 

покарання більш м’яким (1433 засуджених). Крім того, у 2017 р. 29 жінок звільнені 

від відбування покарання на підставі ст. 83 КК, 236 засуджених звільнені від 

покарання за хворобою, 139 засуджених помилував Президент України 

(див. додаток А, діаграма А. 1).  

Розглянемо наведені показники в інші статистичні періоди.  

Ретроспективний погляд на практику застосування норм про звільнення від 

відбування покарання з випробуванням (ст. 75 КК) протягом 1996–2018 рр. дає змогу 

констатувати певну динаміку в цій сфері1 (див. додаток А.2, діаграма А. 2). Наведені 

у діаграмі А 2 показники свідчать про те, що кількість звільнених від відбування 

покарання з випробуванням серед усіх засуджених у порівняному періоді постійно 

зростала до 2006 р., досягнувши пікової межі з показником 58,7 % осіб2. За такої 

судової практики застосування норм про звільнення від відбування покарання з 

випробуванням, що має бути винятком для більшості винуватих, перетворилося в 

закономірний правовий наслідок вчинення злочину. Вважаємо, що це спричинено не 

лише занадто суворими санкціями окремих статей Особливої частини КК, а й 

переповненням установ виконання покарання в той період, подекуди 

корумпованістю суддів [749, c. 33]. 

                                                
1 Тут і далі використано статистичні дані Державної судової адміністрації України. 
2 З абсолютними показниками застосування певних видів звільнення від покарання протягом 

різних статистичних періодів можна ознайомитися в нашій монографії [699, c. 84–92].  
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Водночас значне зменшення кількості осіб, до яких суди застосовували ст. 75 КК, 

починаючи з 2008 р. можна пояснити, на нашу думку, масштабними змінами в 

кримінальному законодавстві, що відбулися завдяки Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо 

гуманізації кримінальної відповідальності» (реєстр. № 270-IV). Цим Законом 

внесено зміни не лише до норм Особливої частини (санкції відповідних норм 

доповнено менш суворими видами покарання – штрафом, громадськими роботами, 

виправними роботами, арештом, обмеженням волі, в інших санкціях – виключено, 

знижено нижню та/або верхню межі покарань у виді обмеження волі, позбавлення 

волі на певний строк), а й до норм Загальної частини Кримінального кодексу 

України (статей 45, 46, ч. 1 ст. 97, ч. 4 ст. 53, статей 65, 66, 68, 691 КК). 

Нині показники звільнення від відбування покарання з випробуванням 

повернулися на рівень показників 1997 року. Цікаво, що у найближчих сусідів 

України на півночі та сході статистика застосування аналогічних видів звільнення 

від відбування покарання дещо відрізняється. Наприклад, в Російській федерації 

частка засуджених до умовного засудження від загальної кількості засуджених теж 

достатньо висока (в 2013 р. вона становила – 30,3 %; в 2014 р. – 30,6 %, а в 2015 р. – 

25,4 %). Водночас в Республіці Білорусь, навпаки, кількість засуджених до умовного 

незастосування покарання, є доволі незначною (в 2014 р. вона становила – 2,4 %, а в 

2015 р. – 1, 9 %) [1027, c. 96–97].       

 Подальший аналіз даних ДСА дозволяє виокремити злочини-рекордсмени за 

кількістю звільнених від відбування покарання з випробуванням. Наприклад, у 

2008 р. суди найчастіше застосовували ст. 75 КК до засуджених за злочини: проти 

громадської безпеки (68,9 % осіб від усіх засуджених за ці злочини); у сфері 

використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ю-

терних мереж і мереж електрозв’язку (66,6 % винуватих); проти громадського 

порядку та моральності (64,3 % осіб); проти волі, честі та гідності особи (61,7 % 

винуватих); у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення (61,0 % осіб). У 2015 р. 

п’ятірка лідерів дещо змінилася. У зазначеному році суди найчастіше застосовували 
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ст. 75 КК до засуджених за злочини: у сфері охорони державної таємниці, 

недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (89,8 % 

осіб від усіх засуджених за ці злочини); проти волі, честі та гідності особи (70,2 % 

винуватих); проти громадської безпеки (64,3 % осіб); у сфері використання 

електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і 

мереж електрозв’язку (61,3 % винуватих); і, як не дивно, проти національної безпеки 

(61,3 % винуватих) [788, c. 48]. 

Водночас варто звернути увагу і на те, що практика звільнення від відбування 

покарання з випробуванням за однакові злочини у різних регіонах має свої 

відмінності. Наприклад, всього в Україні у 2010 р. за незаконні дії з наркотичними 

засобами або психотропними речовинами з метою збуту, а також їх збут (ч. 2 ст. 307 

КК) було засуджено 5 126 осіб; звільнено від відбування покарання з випробуванням 

– 2 207 (43,0 %) з цих осіб. При цьому найбільша кількість засуджених, до яких суди 

у зазначеному році застосували ст. 75 КК, нами зафіксована у Тернопільській і 

Запорізькій обл. – 74,4 % і 68,7 % осіб відповідно. Найменша – у Дніпропетровській 

(7,8 %), Донецькій (17,6 %) областях і в Автономній Республіці Крим (19,7 %). 

Вважаємо, що значна розбіжність у практиці звільнення від відбування 

покарання з випробуванням за однакові злочини в різних регіонах України не може 

бути виправдана якимись регіональними особливостями. Така ситуація має стати 

предметом ґрунтовного кримінологічного дослідження, а також потребує вивчення 

Верховним Судом [750, c. 104].  

Не менш вражаючими є дані щодо застосування норм про звільнення від 

відбування покарання з випробуванням неповнолітніх (ст. 104 КК) (див. додаток А, 

діаграма А. 3). З наведених показників можна констатувати поступове зменшення і 

кількості звільнених від відбування покарання з випробуванням неповнолітніх 

протягом аналізованого періоду. Зокрема, порівняння показників кількості 

засуджених неповнолітніх за 2006 р. та 2015 р. дає змогу зробити висновок про те, 

що кількість таких осіб скоротилася майже в п’ять разів: з 10 194 осіб (2006 р.) до 

2812 осіб (2015 р.). 
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Вивчення даних судової статистики свідчить про те, що вироки в Україні 

переважно виконуються. Кількість звільнених від відбування покарання у зв’язку з 

закінченням строків давності виконаня обвинувального вироку (ст. 80 КК) є 

незначною (див. додаток А, діаграма А. 4).  

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання (ст. 81 КК) посідає 

почесне друге місце за кількістю звільнених від покарання. (див. додаток А, діаграма 

А. 5). Водночас показники умовно-дострокового звільнення від відбування покарання 

неповнолітніх (ст. 107 КК) є значно меншими (див. додаток А, діаграма А. 6).  

Кількість осіб, яким невідбута частина покарання була замінена більш м’яким 

покаранням (ст. 82 КК), є значно меншою, ніж кількість умовно-достроково 

звільнених (див. додаток А, діаграма А. 7). Показники ДСА України, на жаль, не 

відображають, на які саме більш м’які покарання здійснено заміну невідбутої 

частини покарання. 

Кількість вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, що були 

звільнені від подальшого відбування покарання (ст. 83 КК), є зовсім незначною 

(див. додаток А, діаграма А. 8). Найбільшу кількість вагітних жінок і жінок, які 

мають дітей віком до трьох років, звільнених від відбування покарання (протягом 

порівняльного періоду), нами зафіксовано в 2010 р. (128 жінок (0,08 %)), а 

найменшу – в 2018 р. (24 засуджені (0,03%)).  

Незважаючи на те, що ст. 84 КК передбачає звільнення від покарання за хворобою 

чотирьох окремих категорій осіб, статистична звітність ДСА України відображає 

показники застосування цієї статті Кодексу узагальнено (див. додаток А, діаграма А. 

9). Кількість таких осіб є незначною і не перевищує 1 % осіб від питомої ваги 

засуджених у відповідному році, а протягом останніх двох років – 0, 2 % засуджених. 

ДСА України кількість амністованих наразі відображає у двох статистичних 

формах. Перша форма відображає кількість звільнених від покарання за амністією в 

цілому та за окремі види злочинів під час ухвалення вироку (Форма 6, колонка 34). 

Друга форма (Форма 1-1, розділ 6) – кількість осіб, щодо яких застосовано амністію 

на стадії виконання вироку (ухвали). З обох форм, на жаль, не видно, який саме вид 
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амністії (повне чи часткове звільнення від відбування призначеного судом 

покарання) і до якої кількості осіб був застосований. 

Якщо взяти до уваги кількість звільнених від покарання за амністією під час 

ухвалення вироку, то можна дійти висновків, що кількість таких осіб є незначною 

(див. додаток А, діаграма А. 10).  Найбільші показники амністованих на цій стадії 

провадження нами зафіксовано у 2014 р. (4,4 % засуджених), 2017 р. (4, 0 осіб) та 

2018 р. (4,7 % винуватих). 

Водночас ці показники для амністованих на стадії виконання вироку є значно 

більшими (див. додаток А, діаграма А. 11). Найбільшу кількість амністованих під 

час виконання вироку ми зафіксували у 2014 р. – це 35 % від загальної кількості 

засуджених у цьому році. 

ДСА України не фіксує кількість помилуваних (ст. 87 КК), оскільки помилування 

є одним із повноважень Президента України. Проте, оскільки внаслідок 

помилування засуджені також звільняються і від подальшого відбування покарання, 

видається доцільним зазначити показники і цього виду звільнення від покарання 

(див. додаток А, діаграма А. 12) [683; 886, c. 65–66; 955, c. 11] .  

Підрахунок статистичних показників за всіма видами звільнення від покарання дає 

змогу зробити висновок про те, що за такого державного підходу до юридичних 

наслідків злочину можна констатувати не лише динаміку застосування норм про 

звільнення від покарання, а й своєрідну «інфляцію» у застосуванні цих норм. Скажімо 

у 2017 р. суди на підставі норм, передбачених статтями 75, 81–84, 86, 87 КК, звільнили 

від покарання 50 359 повнолітніх засуджених. Таким чином, у 2017 р. на 76 804 

засуджених припало 65,6 % звільнених від покарання (і це без урахування кількості 

осіб, звільнених з місць позбавлення та обмеження волі на підставі «закону Савченко»).  

Отже, проблема друга – в Україні спостерігається «інфляція» у застосуванні норм 

про звільнення від покарання. Варто погодитися з Н. О. Гуторовою в тому, що 

фактична відмова судів від застосування покарань за певні види злочинів суттєво 

знижує можливості реалізації соціальної функції кримінального права [809, c. 46].  

Як зазначено вище, ефективність звільнення від покарання вимірюється не лише 

динамікою застосування норм аналізованого інституту, а й кількістю вчинених 
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нових злочинів після звільнення від покарання. Показники рецидиву серед осіб, 

звільнених від покарання, фігурують у судовій статистиці, однак, знов-таки, лише 

стосовно окремих видів такого звільнення [724, с. 168–174]. 

Передусім зауважимо, що кількість раніше засуджених, які знову були засуджені 

за вчинення нових злочинів, перебуває протягом останніх 15 років приблизно на 

однаковому рівні (майже кожного четвертого раніше засудженого знову засуджують 

за вчинення нового злочину) (див. додаток А, діаграма А. 13). Як бачимо з даних, 

наведених у вказаній діаграмі, кількість осіб, які на момент засудження мали 

судимість, зросла  у відсотковому відношенні порівняно з 2004 р. у 2018 р. на 3,4 %. 

Тепер проаналізуємо, яка кількість раніше звільнених від покарання знову були 

засуджені. Почнемо з оцінки ефективності звільнення від відбування покарання з 

випробуванням (див. додаток А, діаграма А. 14). Наведені показники приблизно 

дорівнюють показникам кількості осіб, яких було направлено для відбування 

покарання, призначеного вироком суду, як таких, що не пройшли випробування 

(ч. 2 ст. 78 КК) (див. додаток А, діаграма А. 15).  

Вдвічі меншими є показники ефективності застосування умовно-дострокового 

звільнення від відбування покарання (див. додаток А, діаграма А. 16). А кількість 

засуджених, які вчинили злочин після звільнення від покарання за амністією, є 

вчетверо меншою від категорії засуджених, які вчинили злочин під час іспитового 

строку (див. додаток А, діаграма А. 17). Так само невисокими є показники кількості 

засуджених, які вчинили злочин після звільнення від покарання з інших підстав 

(див. додаток А, діаграма А. 18). 

Вважаємо, що для оцінки ефективності звільнення від покарання ці показники 

треба порівняти з даними про кількість засуджених, які вчинили злочин після 

повного відбування покарання (див. додаток А, діаграма А. 19). Порівняння 

наведених вище показників дає змогу констатувати певну ефективність 

застосування норм про звільнення від покарання в судовій практиці за 

досліджуваними показниками [790, с. 15–17]. Порівняно з кількістю осіб, які 

засуджуються після повного відбуття ними покарання, кількість засуджених, які 

вчинили злочин після їх звільнення від відбування покарання (статті 75, 81, 86 КК та 
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з інших підстав), загалом є на третину меншою (кількість засуджених, які вчинили 

злочин після застосування ст. 75 КК є вдвічі меншою; після застосування ст. 81 КК – 

вчетверо меншою; після застосування ст. 86 КК – в одинадцять разів меншою).  

Таким чином, на підставі положень, викладених в цьому підрозділі дослідження, 

можна констатувати те, що звільнення від покарання як інститут кримінального 

права – це зовнішньо оформлений структурний елемент галузі кримінального права 

(її Загальної частини), що становить систему кримінально-правових норм, 

покликаних цілісно регулювати певні суспільні відносини на різних етапах 

реалізації кримінальної відповідальності засудженої особи. У своїй структурі 

інститут звільнення від покарання має певні кримінально-правові субінститути, які 

регулюють конкретні різновиди кримінально-правових відносин, що перебувають у 

межах інституту звільнення від покарання. Інститут звільнення від покарання є 

ефективним засобом кримінально-правового регулювання відносин, що виникають у 

зв’язку із вчиненням злочину. 

 

1.3. Система видів звільнення від покарання 

Кримінальне право України, безумовно, є складним системним об’єктом [1046, 

c. 131]. Водночас системність права проявляється не лише на рівні окремих галузей 

права, підгалузей, а й на рівні інститутів та окремих правових норм [899, c. 253]. 

Системний характер притаманний таким «системним інститутам», як кримінальний 

закон, принципи права, злочин, вина, множинність злочинів, співучасть, звільнення 

від кримінальної відповідальності, покарання, звільнення від покарання [947, c. 9; 

978, c. 14–15].  

Згідно з філософським енциклопедичним словником «система» – це сукупність 

визначених елементів, між якими існує закономірний зв’язок чи взаємодія. Якісні 

характеристики цих елементів становлять зміст системи, сукупність закономірних 

зв’язків між елементами – внутрішню форму, або структуру системи [1211, c. 583]. 

Отже, система – це не простий набір елементів, а їх цілісна множина. Всі елементи, 

що входять у систему, впорядковані, взаємопов’язані і разом утворюють якісно нове 

явище, здатне забезпечити досягнення певної мети [646, c. 71–74; 941, c. 224; 988, 
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c. 272].  Як слушно зауважує Ю. В. Баулін, процес отримання об’єктивних знань про 

систему, зокрема про кримінально-правову систему, має за кінцеву мету з’ясування 

її елементів, часток та взаємодії між ними, що дасть змогу сформувати інтегративну 

якість кримінально-правової системи, котра включає в рух усю систему [1158, c. 40].  

1.3.1 Поняття системи видів звільнення від покарання 

У Кримінальному кодексі України немає визначення поняття системи видів 

звільнення від покарання (так само, до речі, як і визначення поняття системи 

покарань). У кримінально-правовій доктрині визначення аналізованого кримінально-

правового поняття трапляються зрідка. Очевидно, це зумовлено тим, що більшість 

учених убачають у видах звільнення від покарання лише сукупність видів звільнення 

від покарання, яким притаманні певні спільні ознаки. Зокрема, в результаті 

ознайомлення з юридичною літературою нам вдалося відшукати лише одне 

визначення поняття системи видів звільнення від покарання (його сформулював 

таджицький юрист Т. Ш. Шаріпов) як єдиної системи видів звільнення від покарання 

та видів звільнення від відбування покарання, пронизаної загальною ідеєю 

полегшення становища осіб, щодо яких застосовано державний примус [1244, c. 5–6, 

11, 14]. Водночас є автори, які не заперечують системності інституту звільнення від 

покарання, однак не дають визначення цього поняття [846, c. 120–121]. 

На нашу думку, передбачені нормами законодавства кримінального блоку 

(кримінального, кримінального процесуального, кримінально-виконавчого) види 

звільнення від покарання справді становлять не просту сукупність або перелік певних 

елементів, а єдину міжгалузеву систему видів звільнення від покарання, що визначає 

допустимі вітчизняним законодавством випадки незастосування найбільш суворого 

заходу державного примусу [787, с. 194]. Виокремлення в кримінально-правовій 

доктрині системи видів звільнення від покарання та певних її підсистем не є 

надуманим і має належне теоретичне підґрунтя, оскільки базується на проаналізованій 

у попередньому підрозділі дослідження структурі кримінального права. 

Головними ознаками будь-якого системного об’єкта, на слушну думку 

В. Ф. Ширяєва, є цілісність та якісна визначеність об’єкта: по-перше, його 

відмежованість від інших об’єктів; по-друге, наявність в об’єкті взаємопов’язаних та 
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таких, що опосередковують одна одну та своє ціле ієрархічно організованих частин 

(елементів); по-третє, наявність в об’єкта інтегрованих властивостей, яких може не 

бути в частин, узятих окремо [1249, c. 6–15; 1250, c. 527–529]. О. Л. Цвєтінович, 

розкриваючи загальне (філософське) поняття системи, ознаками системи вважає 

також характеристики цілісності та якісної визначеності системних об’єктів: 

наявність деякої множини об’єктів; відмежування цієї множини об’єктів від інших 

об’єктів; кінцева чисельність об’єктів, що складають певну множину; 

впорядкованість об’єктів; наявність між об’єктами певних відносин [1233, c. 40–41]. 

Зазначені ознаки, що утворюють систему відповідно до вимог загальної теорії 

систем, простежуються і в системі видів звільнення від покарання. Набір видів 

звільнення від покарання в цій системі не є (не має бути) безладним і утворює (має 

утворювати) складний інтегрований комплекс якісно визначених, взаємопов’язаних 

та взаємодіючих елементів, яким притаманна цілісна структура. 

По-перше, система видів звільнення від покарання становить множину соціально 

зумовлених елементів (видів звільнення від покарання). У законодавстві 

кримінального блоку передбачено не менше ніж сто правових норм, що визначають 

правовий вплив, не пов’язаний із реальною (повною) кримінальною відповідальністю, 

на неправомірну поведінку [726, с. 86–90; 791, с. 94–97]. Щонайменше сорок із цих 

норм – норми про звільнення від покарання, в яких встановлено понад тридцять п’ять 

різновидів звільнення від покарання. 

По-друге, система видів звільнення від покарання складається з вичерпно 

визначених законом елементів (видів звільнення від покарання). Звільнення від 

покарання з підстав, не передбачених Кримінальним кодексом України, є 

незаконним [725, с. 164–167]. Тому законодавець, дотримуючись принципу 

системної узгодженості, має усунути міжгалузеву конкуренцію, колізії тощо (шляхи 

такого усунення буде проаналізовано нижче). 

По-третє, система видів звільнення від покарання має суттєві відмінності від інших 

системних об’єктів, зокрема системи обставин, що виключають злочинність діяння; 

системи видів звільнення від кримінальної відповідальності; системи покарань, 

системи інших заходів кримінально-правового-характеру. Разом ці системи, 
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перетворюючись на підсистеми значно більшого системного об’єкта, утворюють 

єдину систему кримінально-правових наслідків вчинення злочину [1090, c. 332–334]. 

По-четверте, законодавець у розділі ХІІ Загальної частини КК певною мірою 

впорядкував різновиди звільнення від покарання, створивши взаємопов’язані види 

звільнення від покарання. Ці види звільнення від покарання, які є елементами 

досліджуваної системи, утворюють певні групи. Зв’язок між елементами групи 

всередині групи відрізняється від характеру зв’язку між самими групами. Ці підгрупи 

в теорії кримінального права отримали назву «підсистем» (самостійні групи 

елементів) [1249, c. 11, 14]. Елементи системи за характером їхніх зв’язків можна 

групувати в різні підсистеми (про це буде зазначено нижче).  

По-п’яте, елементи системи як у межах зазначених підсистем, так і в межах 

системи видів звільнення від покарання, пов’язані між собою та взаємодіють. 

Наприклад, внесення змін у статті 75-78 КК може призвести до змін у застосуванні 

статей 79, 104 КК. Своєю чергою розширення в застосуванні ч. 4 ст. 74 КК або ст. 86 

КК призведе до звуження застосування ст. 75 КК. Може відбуватися, як зазначає 

О. Л. Цвєтінович, і зворотний процес. Скорочення застосування одних елементів 

системи призводить до розширення застосування інших. У цьому полягає взаємодія та 

суперечлива взаємодія елементів, що складають систему [1233, c. 44–45]. 

По-шосте, система видів звільнення від покарання є функціональною. Головним 

чинником функціонування та розвитку системи є результат [1249, c. 14]. Функція 

системи видів звільнення від покарання полягає в індивідуалізованому впливі на 

засуджених, який ґрунтується на загальній інтегративній ідеї незастосування до них з 

соціально зумовлених підстав найбільш суворого заходу державного примусу, яким є 

покарання. Такими підставами, як зазначено в попередньому підрозділі дисертації, є: 

недоцільність призначення, реального чи повного виконання призначеного покарання, 

неспроможність досягнення мети покарання, неможливість виконання призначеного 

покарання, а також гуманізм кримінального права. 

З урахуванням проаналізованих ознак можемо запропонувати таке визначення 

міжгалузевої системи видів звільнення від покарання. Система видів звільнення від 

покарання – це сукупність встановлених законом взаємодіючих між собою та 
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об’єднаних однією ідеєю соціально зумовлених видів звільнення від покарання 

(елементів системи), на якій ґрунтуються відповідні підсистеми видів звільнення від 

покарання.  

1.3.2 Систематизація видів звільнення від покарання 

Систематизація – в науці специфічна форма дослідження, пізнавальний процес 

упорядкування деякої множини розрізнених об’єктів і знання про них. Упорядкування 

здійснюється шляхом встановлення єдності і відмінності елементів, які потрібно 

систематизувати, визначення місця кожного елемента відносно один одного. Однією з 

логічних операцій систематизації є класифікація [1211, c. 574], проте вона є лише 

першим кроком у систематизації певних об’єктів [977, c. 166–170]. 

Законодавчу класифікацію видів звільнення від покарання за наслідками 

правозастосування здійснено у ч. 1 ст. 74 КК. Водночас юристи запропонували й 

доктринальні критерії класифікації видів звільнення від покарання. Зокрема, свого 

часу В. В. Скибицький запропонував класифікувати види звільнення від покарання 

на такі групи: а) звільнення від відбування покарання; б) звільнення від подальшого 

відбування покарання; в) безумовні та г) умовні види звільнення від покарання 

[1134, c. 65–71].  

Своєю чергою Ю. В. Баулін передбачені розділом ХІІ Загальної частини КК види 

звільнення від покарання поділяє 1) залежно від «ступеня наближеності» покарання 

до особи, яка вчинила злочин: а) звільнення від призначення покарання (зокрема ч. 4 

ст. 74 КК); б) звільнення від відбування покарання, призначеного судом (ст. 75, 79, 80 

КК); в) звільнення від подальшого відбування призначеного судом покарання (статті 

81-84 КК); 2) залежно від того, правом чи обов’язком суду є звільнення особи від 

покарання: а) обов’язкові види звільнення від покарання (наприклад, ст. 80, ч. 1 ст. 84 

КК); б) факультативні види звільнення від покарання (наприклад, ч. 4 ст. 74, статті 75, 

79 КК); 3) залежно від того, чи висуваються певні умови щодо подальшої поведінки 

особи, звільненої від покарання: а) умовні (неостаточні) види звільнення від 

покарання (зокрема, статті 75, 79, 81 КК); б) безумовні (остаточні) види звільнення від 

покарання (наприклад, ч. 4 ст. 74, статті 80 та 82 КК) [937, c. 423–425]. 



 76 

Схожі критерії класифікації видів звільнення від покарання називає й П. Л. Фріс, 

виокремлюючи види звільнення від покарання та види звільнення від відбування 

покарання, а також безумовні та умовні види звільнення від покарання та його 

відбування [1214, c. 394–395]. 

Інший український учений П. С. Берзін ознаками (критеріями), за якими 

розмежовуються різновиди звільнення від покарання, називає юридичні факти, які 

стосуються: 1) вчиненого засудженою особою діяння (зокрема такого, караність 

якого усунена законом; яке за певних умов визнається злочином невеликої або 

середньої тяжкості); 2) особи, яка вчинила злочин (наприклад, особи, яку на час 

розгляду справи в суді не можна вважати суспільно небезпечною; неповнолітнього); 

3) закінчення чи незакінчення строків давності виконання обвинувального вироку 

суду; 4) того, що засуджений розпочав відбувати призначене йому покарання; виду 

призначеного покарання (зокрема штрафу, позбавлення права обіймати певні посади 

або займатися певною діяльністю, виправних робіт, службового обмеження для 

військовослужбовців, арешту, обмеження волі, тримання у дисциплінарному 

батальйоні військовослужбовців, позбавлення волі на певний строк, довічного 

позбавлення волі та ін.); 5) наявності чи відсутності попереднього ув’язнення особи 

в разі, коли вона засуджується судом; ухвалення закону України про амністію або 

акта про помилування; порядку призначення покарання особі (а саме: за сукупністю 

злочинів або за сукупністю вироків) [1194, c. 616]. 

М. І. Хавронюк за критерієм характеру впливу на особу, яка вчинила кримінальне 

правопорушення, поділяє види звільнення від покарання на: 1) заохочувальні; 

2) примусові та 3) квазізаходи [834, c. 290–303]. Так само з фактом заохочення 

поведінки особи види звільнення від покарання пов’язує П. В. Хряпінський, 

поділяючи їх на заохочувальні (ті, що стимулюють позитивну посткримінальну 

поведінку особи) та ті, що не містять елементів заохочення [1230, c. 247–265]. 

Узагальнений підхід до визначення критеріїв класифікації видів звільнення від 

покарання продемонстрував Є. О. Письменський. На його думку, поділ видів 

звільнення від покарання можна здійснити за такими напрямами: 1) за ступенем 

обов’язковості застосування звільнення від покарання (його відбування): 
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а) обов’язкові (імперативні) та б) факультативні (дискреційні); 2) за наявністю 

спеціальних обов’язків у засудженої особи після її звільнення: а) умовні та 

б) безумовні; 3) за юридичними фактами, з якими законодавець пов’язує звільнення 

від покарання та його відбування: а) пов’язані з поведінкою особи, яка звільняється 

від покарання, та б) зумовлені певною подією, незалежною від поведінки особи, яка 

звільняється від покарання [1054, c. 106–113]. 

Подібні критерії класифікації видів звільнення від покарання названо і в працях 

зарубіжних учених. Приміром, російські юристи поділяють види звільнення від 

покарання: 1) залежно від правових наслідків, що настають для засудженого, на 

а) ті, що передбачають повне звільнення від покарання, та б) ті, що передбачають 

часткове звільнення від покарання; 2) за наявністю у суду права чи обов’язку 

звільнити особу, що вчинила злочин, від покарання або його відбування: 

а) обов’язкові та б) факультативні; 3) залежно від обставин, що належать до 

поведінки особи після прийняття рішення про її звільнення: а) умовні та 

б) безумовні [619, c. 19–22; 1259, c. 515–520]. Своєю чергою І. А. Єфремова всі види 

звільнення від покарання класифікує на три групи: пенітенціарні, кримінально-

правові та змішані [846, c. 137–140]. Таджицький юрист Т. Ш. Шаріпов критеріями 

виокремлення груп видів звільнення від покарання називає: 1) зміст та підстави 

застосування; 2) коло учасників процесу, уповноважених застосовувати той чи 

інший вид звільнення; 3) стадію кримінального процесу, на якій вирішується 

питання про звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; 4) 

юридичні наслідки [1244, c. 22].   

Безперечно, розглянуті вище класифікаційні групи видів звільнення від 

покарання дають змогу досягти різних наукових, дидактичних або практичних 

цілей. Водночас варто погодитися з вченими, які наголошують на неприпустимості 

ототожнення класифікації з систематизацією. У разі класифікації порядок 

розміщення одиниць усередині класифікаційної групи (класу) значення не має, тоді 

як у разі систематизації феномени перебувають у певному взаємозв’язку між собою, 

і цей порядок має певну послідовність [1255, c. 235].  
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Як уже зазначалося, розподіл досліджуваних об’єктів на групи за певними 

ознаками є лише першим кроком у пізнанні. Класифікація не може піти далі 

зіставлення елементів системи за принципом схожості та відмінності. Наступним 

ступенем розвитку пізнання є систематизація. Саме вона представляє об’єкт, що 

вивчається, як систему, як організовану цілісну формацію [977, c. 167–168]. 

Слушним у зв’язку з цим є погляд П. С. Берзіна на поняття систематизації різновидів 

звільнення від покарання як на узагальнення таких різновидів за найбільш типовими, 

значущими в кримінально-правовому розумінні ознаками; визначення кожного з 

таких різновидів звільнення від покарання, а також їхніх взаємозв’язків [642, c. 246]. 

З урахуванням наведених положень вважаємо за можливе систематизувати види 

звільнення від покарання за стадією кримінального провадження [734, с. 203–205; 

785, с. 35–38], у межах якої суд вирішує питання про застосування різних за ступенем 

суворості правових наслідків для засудженого видів звільнення від покарання1. 

Зауважимо, що до наступної групи різновидів звільнення від покарання, що можуть 

застосовуватися на певній стадії кримінального провадження, суд має переходити 

лише в тому разі, якщо немає підстав для застосування різновидів з попередньої 

групи. Запропонований нами підхід, окрім того, що він дає змогу охопити всі види 

звільнення від покарання, передбачені українським законодавством кримінального 

блоку, відображає також найбільш типові та значущі для засудженого в кримінально-

правовому розумінні наслідки застосування різновидів звільнення від покарання, що 

мають певну ієрархічну послідовність (див. додаток Б, діаграми Б.1–Б.3).  

Наступним критерієм систематизації видів звільнення від покарання може стати, 

на нашу думку, категорія засудженого, щодо якого застосовуються види звільнення від 

покарання. Розвиток і вдосконалення кримінального права неможливі без контактів із 

навколишнім світом. Це – аксіома: а) будь-який системний об’єкт принципово не 

може бути проаналізований, якщо під час його аналізу абстрагуватися від взаємодії з 

середовищем; б) саме злочинець, за К. Марксом, виробляє злочин, кримінальне право, 

                                                
1 Свого часу С. І. Зельдов запропонував класифікувати види звільнення від покарання залежно 

від часу виникнення підстави звільнення: а) від покарання; б) від відбування покарання в момент 

його призначення (повне чи часткове); в) від відбування покарання в процесі його виконання або 

відстрочки виконання (повне чи часткове) [874, c. 121].   
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аудиторного професора його лекції, пенітенціарну та кримінальну юстицію, 

розшукувачів, суддів, катів, присяжних тощо [646, c. 73].  

Свого часу ми висловили думку про те, що в Кримінальному кодексі України 

визначено дві системи покарань: загальну (вона утворена із двадцяти трьох 

підсистем покарань для різних суб’єктів злочинів) і спеціальну (фактично вона є 

підсистемою загальної системи покарань і передбачена для неповнолітніх осіб) [700, 

c. 35–37]. Наша наукова позиція не отримала принципової критики вчених. Отже, 

вважаємо її прийнятною для формулювання подальших наукових концептів.  

На підставі аналізу положень законодавства кримінального блоку можемо 

виокремити різні види звільнення від покарання, визначені законодавством 

щонайменше для таких категорій засуджених: 1) повнолітніх; 2) неповнолітніх; 

3) вагітних жінок; 4) жінок, які мають малолітніх дітей; 5) військовослужбовців 

(див. додаток Б, діаграма Б.4). Кожна підсистема видів звільнення від покарання для 

певних категорій осіб містить як загальні, так і спеціальні види звільнення від 

покарання для певної категорії осіб. 

Для прикладу розглянемо види звільнення від покарання, що можуть 

застосовуватися до вагітних жінок. До загальних належать види звільнення від 

покарання, передбачені, зокрема, ч. 3 ст. 57, ч. 5 ст. 72, частинами 2–5 ст. 74, 

статтями 80–82, частинами 1–2 ст. 84, статтями 85–87 КК, пункти 1, 3 ч. 1 ст. 536 

КПК, ч. 3 ст. 37, ч. 9 ст. 59 КВК. До спеціальних видів звільнення від відбування 

покарання вагітних жінок належать такі види: звільнення від відбування покарання з 

випробуванням вагітних жінок (ст. 79 КК); відстрочка виконання вироку вагітній 

засудженій (п. 2 ч. 1 ст. 536 КПК); звільнення від подальшого відбування покарання у 

виді громадських або виправних робіт жінки, яка завагітніла (ч. 3 ст. 37, ч. 6 ст. 42, 

ч. 9 ст. 59 КВК); звільнення від відбування покарання у виді обмеження чи 

позбавлення волі вагітних жінок (ст. 83 КК). 

Вважаємо, що зазначені нами види звільнення від покарання (за стадією 

кримінального провадження та за категорію засудженого) будучи елементами 

системи видів звільнення від покарання утворюють певні підсистеми видів 

звільнення від покарання з власними внутрішнім зв’язками. При цьому вони мають  
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певні ознаки системи: а) підсистема видів звільнення від покарання утворена 

множинністю елементів (різновидів звільнення від покарання), які зазвичай 

відрізняються від інших підсистем (підсистема видів звільнення від покарання під 

час ухвалення вироку значно відрізняється від підсистеми видів звільнення від 

покарання під час виконання вироку, а підсистема видів звільнення від покарання 

для вагітних жінок, відрізняється від підсистеми видів звільнення від покарання для 

військовослужбовців); б) кількість елементів (видів звільнення від покарання), що 

утворюють відповідні підсистему видів звільнення від покарання, є вичерпною; 

в) кожна підсистема видів звільнення від покарання має структурований характер; 

г) види звільнення від покарання, що входять до підсистеми, взаємопов’язані і 

взаємодіють (такі само як і в загальній системі видів звільнення від покарання). 

Зазначені підсистеми видів звільнення від покарання, будучи сконструйованими 

на основі системи видів звільнення від покарання, співвідносяться як філософські 

категорії «частина» і «ціле». Саме такий підхід допомагає ранжувати системи: 

декілька систем утворюють систему більш високого рангу; своєю чергою, та чи інша 

система поділяється на декілька підсистем, кожна з яких є відносно самостійною 

системою [914, c. 4]. 

Отже, на підставі системи видів звільнення від покарання та проаналізованих 

класифікаційних критеріїв можемо виокремити щонайменше такі її підсистеми: 

1) у межах якої суд вирішує питання про застосування різних за ступенем 

суворості правових наслідків для засудженого видів звільнення від покарання : 

а) підсистема видів звільнення від покарання під час ухвалення вироку; б) підсистема 

видів звільнення від покарання під час виконання вироку (містить окремі, об’єднані в 

групи, види звільнення від покарання, що застосовуються до початку відбування 

покарання; після початку відбування покарання; як правовий наслідок 

позитивного випробування); 2) за категорією засуджених, до яких 

застосовуються різні види звільнення від покарання, а саме: а) підсистема видів 

звільнення від покарання повнолітніх засуджених; б) підсистема видів звільнення від 

покарання неповнолітніх засуджених; в) підсистема видів звільнення від покарання 

засуджених вагітних жінок; г) підсистема видів звільнення від покарання засуджених 
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жінок, які мають малолітніх дітей; ґ) підсистема видів звільнення від покарання 

засуджених військовослужбовців (див. додаток Б, діаграми Б.1–Б.4).  

Кількість підсистем видів звільнення від покарання може збільшуватися залежно 

від поєднання в межах певної категорії осіб відповідних характеристик. Наприклад, 

у межах виокремлених нами підсистем видів звільнення від покарання можна 

виділити ще й такі підсистеми: підсистему видів звільнення від покарання 

неповнолітніх під час ухвалення вироку; підсистему видів звільнення від покарання 

неповнолітніх під час виконання вироку; підсистему видів звільнення від 

призначення покарання неповнолітніх; підсистему видів звільнення від відбування 

покарання з випробуванням неповнолітніх; підсистему видів звільнення від 

подальшого відбування покарання неповнолітніх. 

 Без сумніву, ефективність застосування зазначених нами підсистем звільнення від 

покарання залежить від гармонійної взаємодії та «співпраці» норм усіх зазначених 

галузей права. Однак під час застосування норм про звільнення від покарання 

нерідко спостерігається міжгалузева конкуренція, колізії тощо, що мають бути 

розв’язані із забезпеченням системності цього аналізованого інституту.  

1.3.3 Забезпечення системності через розв’язання колізій між нормами про 

звільнення від покарання в законодавстві кримінального блоку 

Системна узгодженість положень Кримінального кодексу України є 

найважливішим правилом законодавчої (юридичної, нормотворчої) техніки, від його 

дотримання залежить «якість» самого кримінального закону [13, c. 31]. 

Забезпечення системності може відбуватися в межах: 1) окремої статті (статей) КК; 

2) окремого інституту (інститутів) Загальної частини КК; 3) окремого розділу 

(розділів) Загальної чи Особливої частини КК; 4) Загальної частини КК в цілому; 

5) Особливої частини КК в цілому; 6) Загальної та Особливої частин КК в цілому 

[1092, c. 61–64; 1242, c. 19–20]. Під час забезпечення системності потребують уваги, 

окрім внутрішніх зв’язків кримінального права, також його зовнішні зв’язки: з 

міжнародним правом; іншими галузями права (як загального, так і спеціального); 

інших галузей знань, пов’язаних із протидією злочинності (зокрема кримінологією, 

криміналістикою, юридичною психологією) [1234, c. 466–467]. Міжгалузеві зв’язки 
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забезпечують взаємодію, цілісність і стабільність системи права (саме тому їх 

називають системотвірними або системними) [648, c. 67]. Мають бути, окрім 

зазначеного, забезпечені системні зв’язки між нормами кримінального 

законодавства та постановами Пленуму Верховного Суду [879, c. 150–151]. Це 

зумовлено тим, що на практиці суди прагнуть забезпечити стабільність своїх 

рішень, тому вимушені дотримуватися того розуміння закону, який пропонує 

найвищий суд, інакше їхні рішення можуть бути скасовані [1096, c. 105]. Не варто 

забувати, що Європейський суд з прав людини визнає джерелом права не лише 

закони та підзаконні акти, а й судову практику [1222, c. 297]. Істотне значення для 

кримінально-правового регулювання правових позицій Пленуму Верховного Суду 

України, викладених у його постановах, відзначають і українські вчені, пропонуючи 

надати їм обов’язковий нормативний характер [801, c. 59].  

На забезпеченні системності внутрішніх зв’язків інституту звільнення від 

покарання зосередимо свою увагу в розділах 2–6 дисертації. У цій частині праці 

торкнемося проблем забезпечення системності зовнішніх зв’язків системи видів 

звільнення від покарання в межах законодавства кримінального блоку та згаданої 

вже постанови Пленуму Верховного Суду України.  

Колізії між нормами кримінального та кримінального процесуального 

законодавства полягають у різних питаннях [766, с. 44–47]. Передусім потребує 

висвітлення питання про невизначеність у процесуальних нормах усіх видів 

звільнення від покарання, що застосовуються під час ухвалення та виконання 

вироку. Відповідно до ч. 2 ст. 373 КПК під час ухвалення обвинувального вироку 

суд може звільнити засудженого від покарання або від відбування покарання. Однак 

з незрозумілих причин у цій нормі не відображено можливості суду під час 

ухвалення вироку вирішити питання про заміну покарання більш м’яким (частини 1 

статей 58 та 62 КК). Вивчення судової практики доводить, що ці питання 

вирішуються частіше саме під час ухвалення вироку, а не на стадії виконання 

вироку, як визначає це наразі законодавець (п. 10 ч. 1 ст. 537 КПК). 

Треба також зазначити, що в ч. 1 ст. 377, частинах 3 та 4 ст. 374 КПК (в якій 

конкретизовано зміст вироку) законодавець чомусь не згадує про необхідність 
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відображення в мотивувальній та резолютивній частинах вироку рішення суду про 

звільнення від покарання, а вказує лише щодо необхідності вказівки про звільнення 

від відбування покарання. Водночас в ч. 1 ст. 377 КПК «Звільнення обвинуваченого з-

під варти» законодавець допускає ухвалення обвинувального вироку без призначення 

покарання (ймовірно, у цьому випадку йдеться про види звільнення від покарання на 

підставах, передбачених частинами 4, 5 ст. 74 КК). Однак, як уже зазначено, у ч. 2 

ст. 373 КПК такої форми обвинувального вироку законодавець не передбачає.  

Перелік кримінальних процесуальних норм, що застосовуються на стадії 

виконання вироку (ст. 537 КПК), не містить норм про звільнення від відбування 

покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального 

вироку (статті 80, 106 КК), а також на підставі закону про амністію (ст. 86 КК). На 

підставі яких процесуальних норм суди мають застосовувати ці види звільнення від 

покарання? Із тексту закону це, на жаль, не зрозуміло. На нашу думку, ці прогалини 

кримінального процесуального законодавства потребують виправлення.  

Кримінальний процесуальний кодекс містить також норму, що передбачає 

відстрочку виконання вироку (ст. 536 КПК). Передусім зазначимо, що положення 

цієї процесуальної норми створюють конкуренцію з матеріальними нормами у сфері 

звільнення від покарання. Зокрема, у суду може постати питання про те, яку норму 

він має застосовувати у разі встановлення тяжкої хвороби засудженого, що виникла 

після постановлення вироку і перешкоджає відбуванню покарання засудженим: ч. 2 

ст. 84 КК чи п. 1 ч. 1 ст. 536 КПК? Вважаємо, що так само перебувають у певній 

конкуренції і норми, передбачені статтями 79, 83 КК та п. 2 ч. 1 ст. 536 КПК. 

Вирішити суду питання про застосування до вагітної засудженої (чи засудженої, що 

має малолітніх дітей) тієї чи іншої норми, на нашу думку, не завжди просто.  

Вважаємо, що з урахуванням характеру субординації процесуальних норм 

стосовно матеріальних норм, застосовуватися в таких ситуаціях мають саме 

матеріальні норми. Це питання (з визначенням чітких правил правозастосуванні) 

потребує обов’язкового роз’яснення Верховним Судом. 

Водночас, окрім створення окремими положеннями цієї процесуальної норми 

конкуренції з певними матеріальними нормами у сфері звільнення від покарання, 
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законодавець також утворив колізію норм Кримінального процесуального та 

Кримінального кодексів України. Адже в кримінальному законодавстві не 

передбачено можливості звільнення від відбування покарання з тих підстав, що 

негайне відбування покарання може потягти за собою винятково тяжкі наслідки для 

засудженого або його сім’ї через особливі обставини (пожежа, стихійне лихо, тяжка 

хвороба або смерть єдиного працездатного члена сім’ї тощо). Названі обставини 

закріплені як підстава відстрочки виконання вироку виключно в кримінальному 

процесуальному законодавстві (п. 3 ч. 1 ст. 536 КПК). 

В юридичній літературі слушно зазначається, що правовідносини, які 

регулюються нормами інституту звільнення від покарання, є матеріальними 

правовідносинами, оскільки суд вирішує питання про звільнення по суті, а не 

виконує лише порядок звільнення, закріплений у законі. Саме тому, що норми, які 

передбачають різні види звільнення від покарання, підстави та умови їх 

застосування, мають матеріальний характер, вони розміщені в кримінальному 

законі. Введення таких норм, застосування яких тягне припинення матеріальних 

правовідносин, у процесуальне законодавство є помилковим [1259, c. 619–620]. 

У нас, як і в інших українських учених [1005, c. 162–169], не викликає сумніву, 

що ст. 536 КПК регулює матеріальні правовідносини інституту звільнення від 

покарання. У зв’язку з цим варто погодитися з тими юристами, які вважають, що 

відстрочка виконання вироку, як і інші види звільнення від покарання, має 

регламентуватися кримінальним законом з огляду на матеріальний характер 

кримінально-правових відносин, що виникають під час звільнення засуджених від 

відбування покарання [1023, c. 27; 1054, c. 92–94; 1259, c. 619–620]. Такий підхід, 

використано зокрема у білоруському кримінальному законодавстві, яке передбачає у 

разі надзвичайних обставин не відстрочку вироку, а саме звільнення від відбування 

покарання (ст. 94 КК Республіки Білорусь) [1185].     

Потребує, на нашу думку, належного вивчення і практика застосування до 

неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності, дострокового 

звільнення від примусового заходу виховного характеру (ст. 502 КПК). 

Кримінальний кодекс України підстав для такого звільнення не передбачає. Однак 
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такий крок законодавця, так би мовити, з прицілом на майбутнє, вважаємо 

доцільним. Водночас убачається, що можливість дострокового звільнення від 

примусового заходу виховного характеру законодавцю варто було б поширити на 

неповнолітніх будь-якого віку, а не лише на тих, які не досягли віку кримінальної 

відповідальності (див. додаток Є). 

Колізії між нормами кримінального та кримінально-виконавчого законодавства 

полягають, зокрема, у тому, що кримінально-виконавче законодавство передбачає 

звільнення від відбування покарання (ч. 3 ст. 37, ч. 6 ст. 42, ч. 9 ст. 154 КВК), що  

не передбачені кримінальним законодавством (про що вже зазначено вище). 

Винятково на свій розсуд суди змушені вирішувати правові ситуації, що 

виникають у результаті неможливості з різних причин призначити винуватому 

певне покарання або його виконати. Як наслідок, судді змушені звільняти 

засуджених від покарання з підстав, не передбачених Кримінальним кодексом 

України [781]. Нагадаємо, йдеться, зокрема, про звільнення від подальшого 

відбування покарання у виді громадських робіт осіб, визнаних інвалідами першої 

або другої групи, осіб, що досягли пенсійного віку, а також жінки, яка стала 

вагітною (ч. 3 ст. 37, частини 6, 9 ст. 154 КВК України); звільнення від подальшого 

відбування покарання у виді виправних робіт жінки, яка стала вагітною (ч. 6 ст. 42, 

ч. 9 ст. 154 КВК України); звільнення від подальшого відбування покарання у виді 

обмеження волі осіб з інвалідністю першої і другої групи, осіб, що досягли 

пенсійного віку (ч. 9 ст. 59, ч. 6 ст. 154 КВК України). 

Звільнення від подальшого відбування покарання осіб, що вимушено змінили 

свій статус, є випробуваним судовою практикою. Однак хоча таке регламентування і 

зумовлене неможливістю виконання (відбування) покарання щодо особи у зв’язку із 

зміною її статусу після початку виконання (відбування) покарання, існування видів 

звільнення від покарання в кримінально-виконавчому законодавстві суперечить 

Кримінальному кодексу України. Ці положення кримінально-виконавчого закону, 

маючи спрямованість на забезпечення норм кримінального закону стосовно 

неможливості застосування певних покарань до окремих категорій осіб (ч. 3 ст. 56, 

ч. 2 ст. 57, ч. 3 ст. 61 КК України), не узгоджені з відповідними положеннями 
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розділу ХІІ Загальної частини КК України «Звільнення від покарання та його 

відбування». Вивчення судової практики доводить, що внаслідок такої 

неузгодженості суди часто законно відмовляють у задоволенні подань про 

звільнення від відбування покарання у виді громадських [299; 446; 460; 540] чи 

виправних робіт, обмеження волі особам зі зміненим статусом, оскільки 

Кримінальний кодекс України не передбачає можливості такого звільнення від 

відбування покарання. 

У правознавстві, як слушно акцентує увагу М. І. Панов, науки і галузі права 

традиційно поділяють на фундаментальні і прикладні. Фундаментальні правові 

науки завжди первинні, є базисом для своєї групи (сім’ї), оскільки містять такий 

вихідний логіко-юридичний матеріал, який лежить в основі прикладних. Основою 

наук державознавчого блоку є конституційне право – саме воно відіграє роль 

фундаментальної науки; для цивільно-правового блоку – цивільне право; для 

кримінального блоку – кримінальне право. Інші ж науки того чи того циклу, 

безумовно, маючи елементи фундаментальності, виконують, однак, функцію 

прикладних, оскільки покликані забезпечити реалізацію приписів, розроблених 

фундаментальними юридичними науками. Отже, всередині блоку науки 

перебувають не лише у відношенні координації, а й субординації. У цьому 

субординаційному відношенні визначальне значення мають науки 

фундаментального характеру. Звідси випливає, що науки прикладного характеру, 

використовуючи міждисциплінарні поняття, які в основі своїй розробляють 

фундаментальні науки, мають виходити з обсягу та змісту понять, що 

визначаються фундаментальною наукою. Саме тому кожна з наук кримінального 

циклу, оперуючи поняттями, що належать до класу міждисциплінарних, не може 

вкладати в них власний зміст та інтерпретувати їх у різний спосіб [1050, c. 18–28; 

1047, c. 13]. Адже кримінальне право має домінуючий (ієрархічний) вплив на 

кримінальне процесуальне та кримінально-виконавче право [649, c. 83]. 

Отже, звільнення від подальшого відбування покарання у виді громадських робіт 

осіб, визнаних інвалідами першої або другої групи, осіб, що досягли пенсійного 

віку, а також жінки, яка стала вагітною (ч. 3 ст. 37, частини 6, 9 ст. 154 КВК); 
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звільнення від подальшого відбування покарання у виді виправних робіт осіб, що 

досягли пенсійного віку, а також жінки, яка стала вагітною (ч. 6 ст. 42, ч. 9 ст. 154 

КВК); звільнення від подальшого відбування покарання у виді обмеження волі осіб з 

інвалідністю першої і другої групи, осіб, що досягли пенсійного віку (ч. 9 ст. 59, ч. 6 

ст. 154, ч. 9 ст. 154 КВК), слід визнати міжгалузевою колізією. Згідно з розробленими 

колізійними принципами [960] зазначені види звільнення від відбування покарання не 

можуть застосовуватися судами. Інше правозастосування слід визнати наразі 

неправильним застосуванням закону про кримінальну відповідальність, що є 

підставою для скасування судового рішення судом апеляційної (п. 4 ч. 1 ст. 409, п. 2 

ч. 1 ст. 413 КПК України) чи касаційної (п. 2 ч. 1 ст. 438 КПК України) інстанції. 

Вважаємо, що ця колізія потребує виправлення шляхом внесення змін у кримінальне 

законодавство. 

Аналогічні міркування стосуються і колишньої законодавчої регламентації (до 

вересня 2016 р.) в кримінально-виконавчому законодавстві заміни невідбутої 

частини виправних робіт штрафом (ч. 2 ст. 46 КВК) [772, с. 410–412]. Тепер 

уповноважений орган з питань пробації за зразкову поведінку і сумлінне ставлення 

до праці щодо засуджених може застосовувати лише такі заходи заохочення, як 

подання до суду матеріалів про умовно-дострокове звільнення засудженого від 

покарання, та зарахувати час щорічної відпустки у строк відбування покарання (тоді 

як раніше він міг звернутися з поданням про заміну невідбутої частини виправних 

робіт штрафом) [866]. Вивчення судової практики свідчить про те, що до внесення 

цих змін у кримінально-виконавче законодавство суди нерідко розглядали подання 

кримінально-виконавчих інспекцій про заміну невідбутих частин виправних робіт 

штрафом у зв’язку із зразковою поведінкою засудженого і його сумлінним 

ставленням до праці (ч. 2 ст. 46 КВК) на підставі положень не кримінального, а 

кримінально-виконавчого законодавства [292; 296; 452; 489; 516].  

Комплексний аналіз норм кримінального (ст. 82 КК) та колишнього кримінально-

виконавчого законодавства (ч. 2 ст. 46 КВК), практика застосування зазначених 

норм (у попередній редакції) свідчать про те, що вони мають однакові підстави та  

передумови для застосування. І в кримінальній, і в кримінально-виконавчій нормах 
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(у попередній редакції) йдеться, по суті, про позитивні зміни, що відбуваються в 

особистості засудженого і дозволяють пом’якшити йому покарання. Зокрема, 

підставою для застосування ст. 82 КК є те, що «засуджений став на шлях 

виправлення». Своєю чергою, підставою для застосування ч. 2 ст. 46 КВК є зразкова 

поведінка і сумлінне ставлення до праці, що, врешті-решт, доводить не що інше, як 

те, що засуджений став на шлях виправлення. І хоча ч. 2 ст. 46 КВК (у попередній 

редакції) не встановлювала як передумову застосування цієї норми відбуття 

засудженим певної частини строку виправних робіт, вивчення судової практики 

доводить, що суди під час вирішення аналізованого питання враховували термін 

покарання, протягом якого виконувалися виправні роботи щодо засудженого, 

орієнтуючись на положення ч. 4 ст. 82 КК. Мабуть, саме у зв’язку зі схожістю 

порівнюваних норм окремі суди у разі заміни невідбутої частини виправних робіт 

штрафом у резолютивній частині судового рішення помилково посилалися на ст. 82 

КК, хоча у вступній та в мотивувальній частинах ухвал суду йшлося про 

застосування ч. 2 ст. 46 КВК [531; 571]. 

Заміна виправних робіт штрафом була заходом заохочення, яке передбачалося 

виключно кримінально-виконавчим законодавством. Цей захід заохочення був 

виправданий практикою застосування. Однак, на відміну від аналогічних заходів 

заохочення, що встановлені для осіб, що відбувають покарання у виді обмеження 

волі (ч. 2 ст. 67 КВК) та позбавлення волі на певний строк (ч. 2 ст. 130 КВК) і які 

закріплені в кримінальному законодавстві (ч. 1 ст. 82 КК), заміну невідбутої частини 

виправних робіт штрафом (ч. 2 ст. 46 КВК) матеріальним (кримінальним) 

законодавством, що є фундаментальним для інших наук кримінального блоку (ч. 1 

ст. 82 КК), не було передбачено. Очевидно, саме тому не передбачало (і не 

передбачає нині) розгляд подання про заміну невідбутої частини виправних робіт 

штрафом у порядку ч. 2 ст. 46 КВК і інше законодавство, що входить до 

кримінального блоку, – кримінальне процесуальне. Отже, слід віддати належне тим 

суддям, які, усвідомлюючи ці положення, відмовляли в задоволенні подань про заміну 

виправних робіт штрафом, оскільки така заміна не була передбачена Кримінальним 

кодексом України [442; 469].  
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Ми вважаємо, що законодавець має повернутися до позитивного досвіду заміни 

невідбутої частини виправних робіт штрафом. Однак для цього потрібно внести 

зміни в кримінальне законодавство: переліки основних покарань у ст. 82 КК, 

невідбута частина яких може бути замінена засудженому на більш м’яке, треба 

доповнити виправними роботами [716, с. 200]. У разі реалізації цієї пропозиції 

виправні роботи могли б замінятися штрафом за правилами, передбаченими ч. 3 

ст. 57 КК: із розрахунку трьох встановлених законодавством неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян за один місяць виправних робіт (див. додаток Є).  

Потребує в аналізованому контексті наукової уваги й інша підстава звільнення 

від покарання, вироблена виключно судовою практикою. Зокрема, коли санкцією 

закону, за яким засуджується особа, передбачено лише такі покарання, які з огляду 

на її вік чи стан не можуть бути до неї застосовані, суди нерідко вирішують цю 

проблему, орієнтуючись на абз. 7 п. 8 ППВС «Про практику призначення судами 

кримінального покарання» від 24 жовтня 2003 р. № 7. Згідно з цим роз’ясненням суд 

«не вправі перейти до більш м’якого виду покарання у випадках, коли санкцією 

закону, за яким засуджується особа, передбачено лише такі покарання, які з огляду 

на її вік чи стан не можуть бути до неї застосовані. В таких випадках суд, за 

наявності до того підстав, відповідно до ст. 7 КПК1 повинен закрити справу і 

звільнити особу від кримінальної відповідальності, або постановити обвинувальний 

вирок і звільнити засудженого від покарання» [1084, c. 345]. Однак таке 

правозастосування є незаконним і є, по суті, застосуванням закону за аналогією, 

оскільки звільнення засудженого від покарання з підстави, яку зазначив Пленум 

Верховного Суду України, не передбачено Кримінальним кодексом України [725, с.  

66–67]. Окрім того, сьогодні діє новий Кримінальний процесуальний кодекс України.  

Для розв’язання зазначених проблем важливо також відповісти на запитання: чи 

повинен суд автоматично звільняти від покарання осіб, до яких він не може 

застосувати передбачене санкцією закону покарання, або звільняти від відбування 

покарання засуджених, які під час відбування покарання набули іншого статусу, 

                                                
1 Йдеться про положення Кримінально-процесуального кодексу України 1960 р., який уже не є 

чинним. 
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зокрема визнані інвалідами 1 чи 2 групи, непрацездатними, досягли пенсійного 

віку, завагітніли? На нашу думку, задля дотримання принципу невідворотності 

кримінальної відповідальності суду доцільно вирішувати спочатку питання щодо 

можливості заміни таким засудженим призначеного покарання більш м’яким видом 

покарання, який вони здатні відбувати або виконувати. І лише у разі неможливості 

такої заміни суд може вирішити питання про звільнення від відбування покарання 

осіб зазначеної категорії [745, с. 41–44; 782, с. 78–80]. 

Зауважимо, що кримінальний закон уже передбачає випадок заміни більш 

суворого покарання менш суворим, якщо засуджений не може виконати призначене 

судом покарання. Зокрема, згідно з ч. 3 ст. 57 КК України особам, які стали 

непрацездатними після постановлення вироку суду, виправні роботи суд може 

замінити штрафом із розрахунку трьох встановлених законодавством 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за один місяць виправних робіт. 

Справа за тим, аби, використовуючи комплексний і системний підхід, внести 

відповідні зміни до кримінального законодавства. 

Українські юристи вже запропонували певні шляхи вирішення зазначених проблем. 

Зокрема, на думку А. І. Золотарьова, треба доповнити ст. 74 КК положенням такого 

змісту: «У разі неможливості призначення особі будь-якого покарання, передбаченого 

санкцією статті, суд засуджує її і звільняє від покарання» [877, c. 165]. Схожі за 

змістом зміни до законодавства запропонував у 2014 р. Є. О. Письменський, а саме: 

доповнити Кримінальний кодекс України статтею 742, в якій передбачити можливість 

звільнення від покарання або відбування його частини у зв’язку з установленням 

обставин, що унеможливлюють застосування покарання [1054, c. 602].  

Однак, на нашу думку, пропозиції згаданих учених ігнорують принцип 

невідворотності кримінальної відповідальності. 

Більш слушною у зв’язку з цим видається думка В. І. Тютюгіна, який пропонує 

доповнити ст. 103 КК положенням, що дозволить суду призначити 

неповнолітньому покарання більш м’яке, ніж передбачено санкцією, у випадках, 

якщо закріплені в санкції види покарання не можуть бути призначені 

неповнолітньому чи може бути призначений лише один, найбільш суворий вид 
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покарання із тих декількох, які альтернативно нею передбачені [1179, c. 49–50]. 

Імпонують нам в аналізованому аспекті також і погляди В. В. Антипова, який 

пропонує доповнити Загальну частину КК положенням про призначення більш 

м’якого покарання особі у разі неможливості призначення їй покарання, 

передбаченого санкцією статті з огляду на її неповноліття, інвалідність, пенсійний 

вік [14, c. 183–184]. Раціональними є також підходи Є. О. Письменського, який 

зараз рекомендує вирішувати її в двох аспектах: de lege lata (із залученням до 

вирішення цього питання правил, закріплених у ст. 72 КК) та de lege ferenda (із 

закріпленням права суду застосовувати положення ст. 69 КК  [1021, c. 178–179].   

Водночас пропозиції згаданих учених не містять відповіді на запитання про те, 

яке рішення повинен ухвалити суд, якщо буде встановлено, що засудженому з 

огляду на його статус не може бути призначений навіть більш м’який вид 

покарання. Тому вважаємо, що ці законодавчі проблеми потребують розв’язання в 

кримінальному законодавстві з урахуванням принципу законності та 

невідворотності кримінальної відповідальності [782, с. 78–80]. 

З огляду на наведене пропонуємо доповнити Кримінальний кодекс України такими 

положеннями. По-перше, КК потрібно доповнити статтею 69-2, в якій відобразити 

правило призначення покарання за наявності обставин, що унеможливлюють 

застосування покарання, передбаченого санкцією статті. По-друге, видається 

доцільним доповнити статтю 82 положенням про можливість застосування до 

засудженого більш м’якого покарання, ніж передбачено рішенням суду у разі 

неможливості відбування особою (з огляду на зміну її статусу) призначеного їй 

покарання. По-третє, КК  має містити положення про звільнення від призначення 

покарання чи призначеного вироком суду покарання у разі неможливості застосування 

до певних осіб, більш м’якого покарання (див. додаток Є). 

Доречно зазначити, що висловлену нами ідею підтримали й інші українські вчені 

(Р. І. Брящей) – запропонувавши пізніше ніж ми дещо схожі пропозиції [654, c. 16].  

 Вважаємо, що запропоновані нами зміни до законодавства сприятимуть більш 

ефективному функціонуванню інституту звільнення від покарання як єдиної 

системи норм законодавства кримінального блоку. 
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1.4 Концепція принципів та загальних засад звільнення від покарання 

Про соціальне замовлення на принципи та загальні засади звільнення від 

покарання. Нормативне регулювання відповідної групи суспільних відносин у 

межах кримінально-правового інституту та застосування його нормативних 

положень, без сумніву, є більш ефективним, якщо воно ґрунтується на певних 

загальних, фундаментальних ідеях та засадах. Однак якщо про необхідність 

виокремлення принципів інститутів кримінального права в кримінально-правовій 

доктрині вже давно зазначають учені, то ідею щодо визначення загальних засад 

застосування окремих інститутів юристи висловлюють зазвичай лише стосовно 

інституту призначення покарання. 

В узагальненому вигляді попит, або соціальне замовлення на кримінальне право, 

є усвідомленою суспільством та оціненою професіональними юристами потребою у 

кримінально-правовому реагуванні на ті чи ті діяння, що виходять за межі 

випадковості, заподіюють або створюють загрозу спричинення суттєвої шкоди 

особі, суспільству або державі. Потреба в кримінальному праві має бути задоволена 

на рівні ідей та моделей законодавчих (управлінських) рішень шляхом 

формулювання пропозиції оптимального в конкретних історичних (соціальних, 

економічних, політичних, кримінологічних тощо) умовах варіанта кримінально-

правового «обслуговування» цієї потреби [853, c. 8–9]. Водночас соціальне 

замовлення може стосуватися потреб у новому вирішенні питань кримінальної 

відповідальності не лише в Особливій, а й Загальній частині Кримінального кодексу 

України. Прикладом виконання такого соціального замовлення на сучасному етапі 

можна вважати наукову розробку законодавчих положень про спеціальну 

конфіскацію, заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб, 

кримінальні проступки. 

Вважаємо, що сьогодні неабиякої актуальності набуло виконання наукою 

кримінального права соціального замовлення на розробку принципів і загальних 

засад звільнення від покарання. Задоволення попиту в цій сфері кримінального 

права зумовлено низкою обставин. 
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Як було показано вище, останніми роками кількість звільнених від покарання 

майже дорівнює кількості осіб, яким покарання призначається реально (а за окремі 

злочини кількість звільнених від покарання значно перевищує кількість реально  

покараних). Це тисячі наших співвітчизників, стосовно яких суди щоденно 

ухвалюють доленосні для них рішення. Утім, проведене нами вивчення судової 

практики звільнення від покарання дає змогу зробити висновок про те, що якість 

застосування закону в цій сфері лишає бажати кращого. Суди часто ігнорують базові, 

вихідні вимоги інституту звільнення від покарання; припускаються багатьох типових 

помилок у застосуванні фундаментальних положень кримінального права в цій сфері; 

суперечливо застосовують закон; вимушено послуговуються за аналогією 

принципами та загальними засадами іншого правового інституту – інституту 

призначення покарання. Наприклад, оцінюючи справедливість застосування до 

засудженого звільнення від покарання з випробуванням (ст. 75 КК), суди подекуди 

посилаються на принципи призначення покарання [494] та положення, що  

визначають загальні засади призначення покарання (ст. 65 КК) [31; 97]. 

Постає запитання: які правові інструменти такому правозастосуванню 

протиставляють вітчизняна наука, законодавець, Верховний Суд? Доводиться 

констатувати, що у вітчизняній кримінально-правовій доктрині, на жаль, ще 

недостатньо розроблено фундаментальні постулати у сфері звільнення від 

покарання, що визначають базові положення не лише в процесі застосування 

кримінально-правових норм цього інституту, а й у процесі їх створення. Своєю 

чергою, брак теоретичних розробок визначає і прогалини в законодавстві. 

У Кримінальному кодексі України дотепер не визначено загальних засад 

(критеріїв, правил), якими має керуватися суд у разі звільнення від покарання в 

кожній кримінальній справі. Відчуває у зв’язку з цим проблеми і судова практика. 

Роз’яснення Верховного Суду щодо правильного застосування закону у справах 

про звільнення від покарання стосуються лише окремих (не всіх) видів звільнення 

від покарання, вони розпорошені в окремих постановах Пленуму Верховного Суду, 

подекуди ґрунтуються на законодавстві, що вже втратило чинність.  
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Отже, потреба як мінімум двох соціальних суб’єктів: тих, щодо яких вирішується 

питання про звільнення від покарання, та тих, хто вирішує це питання, – наразі є 

незадоволеною. 

Принципи і загальні засади звільнення від покарання є відносно самостійними 

поняттями кримінального права, що перебувають у певному співвідношенні та 

взаємозв’язку. Вважаємо, що вони співвідносяться так само, як принципи та 

загальні засади призначення покарання [700, c. 161–164]. Принципи звільнення від 

покарання мають втілитися законодавцем у загальні засади звільнення від 

покарання, застосування яких розраховано переважно на суди. Таке втілення, 

через обмежені можливості нормотворчої техніки, буде, очевидно, здійснено не 

повною мірою. Отже, загальні засади звільнення від покарання стануть носіями 

лише певних граней принципів звільнення від покарання, виражатимуть та 

конкретизуватимуть лише певні риси останніх. Загальні засади не зможуть 

відобразити всіх базових ідей та правових положень. Водночас певну частину 

принципів звільнення від покарання законодавцеві варто брати із вже закріплених 

норм про звільнення від покарання. Спільна мета принципів і загальних засад – 

забезпечити законне, обґрунтоване, справедливе та мотивоване звільнення 

засудженого від покарання. 

1.4.1 Принципи звільнення від покарання 

Принципам кримінального права в доктрині приділяють помітну увагу. Однак 

наразі вчені так і не дійшли згоди стосовно багатьох спірних положень про 

принципи кримінального права (про поняття, зміст, перелік, систему принципів, їх 

співвідношення з іншими принципами права тощо)1. Обсяг нашого дослідження не 

дозволяє нам втрутитися в ці наукові дискусії. Утім, своє ставлення до означених 

проблем ми частково висловимо під час розкриття предмета власного дослідження. 

Принципи кримінального права можна передбачити безпосередньо в законі, як 

це зроблено в кримінальних кодексах багатьох зарубіжних держав [1215, c. 484–

495], або їх можна визначати на підставі теоретичних досліджень. 

У Кримінальному кодексі України принципи кримінального права у вигляді чітко 

                                                
1 Див., напр., такі праці [663; 680; 898; 976; 1089; 1122; 1207; 1236].  
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визначеної системи, на жаль, не встановлено. У зв’язку з цим висвітлення їх 

поняття, системи та тлумачення є неможливим без звернення до положень 

кримінально-правової доктрини. 

У вітчизняній правовій доктрині принципами кримінального права вважають 

концептуальні ідеї, базові правоположення, що акумулюють у собі фундаментальні 

досягнення кримінального правотворення і правозастосування в їх узагальненому 

вигляді та є «квінтесенцією» знань у сфері науки і практики кримінального права. Їх 

поділяють на загальноправові принципи (верховенства права та законності, рівності 

всіх перед законом, справедливості, гуманізму, демократизму), зміст яких 

конкретизовано через предмет і метод кримінально-правового регулювання, та 

спеціальноправові принципи (кримінальна відповідальність особи лише за вчинення 

суспільно небезпечного діяння, що визначене законом як злочин; відповідальність 

тільки за наявності вини; особистий характер кримінальної відповідальності; 

обмеження меж кримінальної відповідальності; диференціація кримінальної 

відповідальності й індивідуалізація покарання) [665, c. 823–826]. 

Водночас варто погодитися з вченими, які висловлюють думку про правомірність 

виокремлення не лише принципів кримінального права (галузевих принципів) у 

цілому [1218, c. 54–56], а й принципів окремих інститутів кримінального права. В 

українській кримінально-правовій теорії цю думку одним із перших висловив 

М. І. Бажанов [627, c. 10–11]. У подальшому цю слушну ідею згодом підтримали й 

інші криміналісти, які обрали предметом свого дослідження проблематику принципів 

кримінального права [680, c. 28; 976, c. 124; 1089, c. 79; 1236, c. 54–56].  

Виокремлення інституціональних принципів не суперечить загально-визнаним 

теоретичним положенням про поділ принципів на загальноправові, міжгалузеві, 

галузеві, принципи правових інститутів [10, c. 103–104; 856, c. 198; 857, c. 70]. Варто 

погодитися з тим, що принципи інститутів кримінального права здійснюють більш 

детальний і конкретний вплив на відносно самостійну сукупність суспільних 

відносин, що становлять предмет регулювання з боку правового інституту; це 

основні ідеї та вимоги, які лежать в основі його створення та застосування [852, 

c. 99]. Інституціональні принципи існують не окремо від загальноправових, 
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міжгалузевих і галузевих принципів, а доповнюють, конкретизують їх залежно від 

особливостей конкретного правового інституту [1065, c. 10]. На відміну від перших, 

пише В. В. Мальцев, вони найбільш специфічні: чітко виражені відмінні риси, 

особливості, специфічність характеру тощо [976, c. 124]. Такі принципи мають 

локальний характер дії і не поширюються на всю систему права в цілому або ту чи 

іншу його галузь [663, c. 11]. 

Незважаючи на відсутність, на нашу думку, особливих складнощів із 

виокремленням інституціональних принципів, дотепер вони лишаються 

маловивченими в кримінально-правовій науці. Винятком можна вважати, поза 

сумнівом, дослідження юристами принципів призначення покарання [620, c. 3; 627, 

c. 9–22; 650, c. 51; 664, c. 124; 940, c. 50;  973, c. 77; 1026, c. 20–31; 1065, c. 15; 1123, 

c. 31; 1136, c. 14; 1148, c. 137; 1237, c. 47–50; 1253, c. 6]. Доречно зазначити, що 

посилання саме на ці принципи можна знайти і в ППВС «Про практику призначення 

судами кримінального покарання» від 24 жовтня 2003 р. № 7, в якій згадано 

принципи законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання 

(п. 1) [1084, c. 339]. 

З огляду на наведені положення можемо ставити питання про виокремлення в 

системі принципів кримінального права1 принципів звільнення від покарання – 

вихідних, найважливіших положень, що визначають усю діяльність законодавця, судів 

та Глави держави щодо звільнення від покарання осіб, засуджених за вчинення злочину. 

У процесі проведення дослідження в зазначеному аспекті ми усвідомлюємо, що 

норми інституту звільнення від покарання самі по собі є реалізацією принципів 

гуманізму, справедливості, досягнення мети покарання, економії заходів 

кримінальної репресії, стимулювання позитивної поведінки особи, що вчинила 

злочин, ресоціалізації злочинців [976, c. 604–609]. Утім, якщо розглядати норми про 

звільнення від покарання як правовий інститут, вважаємо, що і підхід до принципів 

звільнення від покарання має бути як до інституціональних, що мають власний 

                                                
1 Система кримінально-правових принципів передбачає їх поділ в певній ієрархічній 

послідовності. При цьому вчені окрім традиційної концепції системи кримінально-правових 

принципів, виокремлюють зокрема статико-динамічну концепцію системи кримінально-правових 

принципів. Див. [1122, c. 29–46].  
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предмет правового регулювання, специфічну мету, завдання та функції. Водночас 

ми розуміємо, що принципи звільнення від покарання не відособлені від системи 

принципів кримінального права і є їхнім вираженням.  

Інституціональним принципам притаманні певні властивості1. Вважаємо, що 

подібні властивості мають і принципи звільнення від покарання. Вони також 

є основною, загальнообов’язковою, керівною ідеєю як для законодавця, так і для 

правозастосовувача; відбивають сутність звільнення від покарання та його мету; 

становлять основу формування правових норм щодо звільнення від покарання; не 

суперечать принципам кримінального права. 

З урахуванням визначених властивостей вважаємо за можливе сформулювати 

таку систему принципів звільнення від покарання. На нашу думку, вона складається 

з принципів кримінального права, що мають специфічний прояв у разі звільнення 

від покарання (зокрема верховенство права, законність, гуманізм, справедливість, 

індивідуалізація звільнення від покарання), а також власне інституціональних 

принципів звільнення від покарання (обґрунтованість та вмотивованість звільнення 

від покарання в судовому рішенні; урахування інтересів потерпілого від злочину у 

разі звільнення від покарання, невідворотність покарання у разі порушення умов 

звільнення від покарання) [731, с. 30–37]. 

Розглянемо ці принципи звільнення від покарання докладніше. 

В Україні визнається і діє принцип верховенства права (ст. 8 Конституції 

України). Незважаючи на численність праць, у яких правники намагаються визначити 

поняття верховенства права, за слушним висловлюванням М. І. Козюбри, 

надзвичайна складність і багатогранність цього поняття, як і самого права, робить 

безперспективною будь-яку спробу дати якесь універсальне визначення принципу 

верховенства права, придатне на всі випадки життя [857, c. 360]. Утім, для 

з’ясування стану оцінки верховенства права в певній сфері правового регулювання 

може стати в пригоді Rule of Law Checklist [2; 995], в якому юристи узагальнили 

практику застосування принципу верховенства права та визначили різні його 

аспекти: законність, юридичну визначеність, запобігання зловживанню 

                                                
1 Про властивості принципів призначення покарання див., напр. [1119, c. 827]. 



 98 

повноваженнями, рівність перед законом і недискримінацію та доступ до 

правосуддя1. Вельми корисною для юристів в аспекті розуміння верховенства права 

може стати і праця Пола Гаудера [1060]. У контексті аналізованого варто згадати і 

про закріплення однієї зі складових верховенства права в ст. 8 КПК України (людина, 

її права та свободи визначають зміст і спрямованість діяльності держави). 

Всеосяжність принципу верховенства права дозволяє проникати йому у всі без 

винятку життєві сфери, зокрема і в правове регулювання безлічі спірних ситуацій у 

межах інституту звільнення від покарання [794, с. 44–47]. На жаль, у працях, 

присвячених реалізації принципу верховенства права у сфері кримінально-правого 

регулювання, не висвітлено, яким чином цей принцип спрацьовує в аспекті 

інституту звільнення від покарання [659; 953; 968; 1145; 1173; 1174; 1181; 1226; 

1260]. Здійснивши аналіз законодавства у сфері звільнення від покарання та 

практики його застосування крізь призму принципу верховенства права, наведемо 

окремі приклади його застосування в цій сфері. 

Вважаємо, що саме дотриманням принципу верховенства права (доступу до 

правосуддя) слід визнати правильні законодавчі кроки щодо надання можливості 

засудженим особисто звертатися до суду з клопотанням про заміну невідбутої 

частини покарання більш м’яким або про умовно-дострокове звільнення від 

відбування покарання (ст. 539 КПК). Раніше, як відомо, це питання вирішувалося 

винятково лише за спільним поданням органу, що відає відбуванням покарання, і 

спостережної комісії або служби у справах неповнолітніх (ст. 407 КПК 1960 р.), що 

спричиняло неабиякі зловживання повноваженнями зазначеними органами.  

Водночас резерв для подальших кроків законодавця на реалізацію окремих 

аспектів принципу верховенства права під час врегулювання, зокрема, питань 

застосування положень статей 81 та 82 КК далеко не вичерпаний. Зокрема, однією зі 

складових принципу верховенства права є правова визначеність, яка вимагає, щоб 

правові норми були легкодоступні, чіткі й точні, спрямовані на те, щоб забезпечити 

постійну прогнозованість ситуацій правовідносин, що виникають [829]. 

Конституційний Суд України у рішенні від 22 вересня 2005 р. № 5-рп/2005 у цьому 

                                                
1 Цю проблему слушно актуалізовано в кримінальному праві. Див., зокрема [997; 1049].  



 99 

контексті зазначає: «із конституційних принципів рівності і справедливості 

випливає вимога визначеності, ясності і недвозначності правової норми, оскільки 

інше не може забезпечити її однакове застосування, не виключає необмеженості 

трактування у правозастосовній практиці і неминуче призводить до сваволі» [1102]. 

Відсутність у національному законодавстві необхідної чіткості та точності, що 

спричиняє можливість різного тлумачення, порушує вимогу «якості закону» – 

підкреслив Європейський суд з прав людини у справі «Щокін проти України» [1114]. 

В аналізованому контексті не можемо констатувати наявність ознак 

легкодоступності, ясності та однозначності норм, що визначають можливість заміни 

невідбутої частини покарання більш м’яким або умовно-дострокового звільнення від 

відбування покарання. Застосування статей 82 КК та 81 КК залежить від строку 

відбутого засудженим покарання та стану виправлення особи. Однак законодавчі 

критерії виправлення засудженого мають однакову назву: сумлінна поведінка та 

ставлення до праці. Водночас поняття «став на шлях виправлення» (ст. 82 КК) та 

«довів своє виправлення» (ст. 81 КК) ані в кримінальному, ані в кримінально-

виконавчому законодавстві не розкрито і фактично не визначено. На практиці це 

призводить до неоднакового застосування закону та нерідко – корупції. Усуненню 

проблемної ситуації може сприяти розроблення концепцій формалізації заміни 

невідбутої частини покарання більш м’яким та формалізації умовно-дострокового 

звільнення від відбування покарання 

Принцип верховенства права може стати в пригоді і для визначення можливості 

застосування інших видів звільнення від покарання,  про що буде зазначено нижче. 

Юристи визначають законність як засновану на провідній ідеї вимогу суворого та 

неухильного дотримання та виконання або застосування норми права [1025, c. 11]. 

Принцип законності звільнення від покарання полягає в тому, що звільнення від 

покарання потрібно застосовувати в точній та повній відповідності до закону. Цей 

принцип вимагає, щоб звільненню від покарання підлягали лише особи, засуджені за 

вчинення злочину; щоб застосовувати звільнення від покарання лише за вироком 

(ухвалою) суду; щоб вичерпно визначити в законі підстави для звільнення від 
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покарання; щоб застосовувати звільнення від покарання лише в порядку, 

визначеному законом. 

У Кримінальному кодексі України зазначено, що звільнення від покарання може 

застосовуватися тільки судом у випадках, передбачених цим Кодексом (ч. 1 ст. 74 

КК). У зв’язку з цим звільнення від покарання з підстав, не передбачених 

кримінальним законом (про що було зазначено вище), порушує принцип законності 

звільнення від покарання. 

Закон визначає порядок застосування кожного з видів звільнення від покарання. 

Тому застосування певного виду звільнення від покарання з порушенням цього 

порядку є порушенням принципу законності покарання. Наприклад, про порушення 

принципу законності в аналізованому аспекті може свідчити застосування судом 

звільнення від відбування покарання з випробуванням (ст. 75 КК) до засуджених за 

корупційні злочини або засуджених до інших покарань, аніж ті, що зазначені в ч. 1 

ст. 75 КК. Таким самим порушенням принципу законності, вважаємо, є призначення 

судом і додаткових покарань, не передбачених у ч. 1 ст. 77 КК, зокрема конфіскації 

майна у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням. 

Порушенням цього принципу є також випадки застосування судом заміни 

невідбутої частини покарання більш м’яким та умовно-дострокового звільнення від 

відбування до осіб, що фактично не відбули встановленого законом строку 

покарання.  

Принцип справедливості має вираження як у законодавстві, так і в практиці його 

застосування. Тому невипадково в кримінальному праві зміст принципу 

справедливості розглядають у різних аспектах: справедливість у разі криміналізації 

діянь; справедливість пеналізації злочинів; справедливість притягнення до 

кримінальної відповідальності; справедливість призначення та реалізації покарання 

та інших заходів кримінально-правового характеру [1089, c. 130]. 

Справедливість звільнення від покарання в законотворенні, на нашу думку, 

полягає в закріпленні в законодавстві лише таких випробуваних теорією та 

практикою застосування видів звільнення від покарання, що здобули схвалення 

суспільства. Варто погодитися з О. О. Пащенком, який наголошує на тому, що 
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соціально обумовленою може бути лише та кримінально-правова норма, що 

відповідає (кореспондує) умовам суспільного життя; є зокрема суспільно-корисною, 

відповідає історичним традиціям або змінам у суспільному житті та професійній 

правосвідомості [1051, c. 39-40, 159]. У членів суспільства не мають виникати 

сумніви щодо доцільності звільнення засуджених від покарання в тих чи інших 

випадках. Суспільство не має сприймати норми про звільнення від покарання як 

безпідставне уникнення кримінальної відповідальності. Як слушно зазначає 

Я. М. Брайнін, про справедливе застосування права можна говорити лише тоді, коли 

самі закони справедливі [651, c. 27–28]. 

Під час конструювання конкретних видів звільнення від покарання принцип 

справедливості спрацьовує, наприклад, у визначенні можливості звільнення від 

покарання лише тих осіб, які вчинили злочин невеликої або середньої тяжкості та 

втратили суспільну небезпечність (ст. 74 КК), або можливості звільнення від 

відбування покарання з випробуванням лише засуджених до позбавлення волі на 

строк не більше ніж п’ять років (ст. 75 КК). Очевидно, саме дотримання принципу 

справедливості звільнення від покарання змусило законодавця встановити 

обмеження на закінчення строків давності виконання обвинувального вироку суду 

(частини 3–5 ст. 80 КК), а також обмеження на застосування амністії до певних 

категорій осіб (ст. 4 Закону України «Про застосування амністії»). 

Простежується дотримання законодавцем принципу справедливості і під час 

встановлення тимчасовості застосування окремих видів звільнення від відбування 

покарання. Йдеться про обмеженість певними строками звільнення від відбування 

покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, які стали 

вагітними або народили дітей під час відбування покарання (ч. 1 ст. 83 КК), або 

обмеженість певним станом захворювання у разі звільнення від покарання за 

хворобою (частини 1, 2 ст. 84 КК). 

Законодавець дотримався принципу справедливості, вважаємо, і під час 

визначення негативних наслідків, що настають для осіб, які не пройшли 

випробування (ч. 2 ст. 78, ч. 5 ст. 79 КК) або не виконали умов звільнення від 
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подальшого відбування покарання (ч. 4 ст. 81, ч. 6 ст. 83 КК) або заміни невідбутої 

частини покарання більш м’яким (ч. 6 ст. 82 КК). 

У юридичній літературі правильно наголошують, що в процесі 

правозастосування принцип справедливості зазвичай порушується під час 

призначення покарання внаслідок суб’єктивізму суддівського розсуду [679, c. 8]. 

Слід зазначити, що за змістом ст. 414 КПК України явно несправедливим є 

покарання, яке за своїм видом чи розміром не відповідає ступеню тяжкості 

кримінального правопорушення та особі обвинуваченого. 

На нашу думку, зазначені критерії справедливості покарання допустимо 

застосовувати і щодо оцінки справедливості застосування тих видів звільнення від 

покарання, що вимагають врахування ступеня тяжкості злочину та особи засудженого 

(зокрема ст. 75, ч. 2 ст. 84 КК). Наприклад, скасовуючи застосоване судом першої 

інстанції до засудженої за ч. 3 ст. 149 КК звільнення від відбування покарання з 

випробуванням, суд касаційної інстанції, обґрунтовуючи ухвалене рішення, зазначив: 

призначаючи засудженій1 покарання із застосуванням статей 75, 76 КК, суд належним 

чином не врахував тяжкість вчиненого злочину, який є особливо тяжким, корисливий 

мотив вчиненого злочину, вчинення злочинів за попередньою змовою та вчинення 

злочинів у період часу з 2010 р. по 21 червня 2011 р. в складі організованої групи. 

Наведені порушення, на думку суду, є істотними, оскільки вони перешкодили суду 

повно та всебічно розглянути справу і постановити законне, обґрунтоване та 

справедливе (курсив мій – О.Г.) рішення [363]. 

На доцільності справедливого і збалансованого підходу під час втручання в права 

особи не однократно наголошував і Європейський суд з прав людини. Так, у справах 

«Фрізен проти Росії» [1113] та «Бакланов проти Росії» [1105] Європейський суд з 

прав людини акцентував увагу на необхідності досягнення справедливого балансу 

між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав 

особи, який лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного 

втручання було дотримано принципу законності і воно не було свавільним. А у 

                                                
1 У цій праці в окремих випадках для полегшення сприйняття інформації літерно-цифрові 

позначення «Особа 1», «Особа 2», «Особа 3» тощо замінено словами «засуджений», «винуватий», 

«потерпілий», а також літерами «А», «Б», «В» тощо. 



 103 

справі «Ісмайлов проти Росії» [1108] (п. 38) Страсбурзський суд уточнив, що «для 

того, щоб вважатися пропорційним, втручання має відповідати тяжкості 

правопорушення», «не бути диспропорційним в тому, щоб становити «особистий 

надмірний тягар» для особи. Хоча зазначені рішення стосуються більшою мірою 

захисту права власності, суди їх часто згадують оцінюючи справедливість 

застосування реального покарання до засудженого.   

Принцип справедливості в юридичній літературі розглядають переважно в 

аспекті захисту прав особи, яка вчинила злочин. Однак, як слушно зазначає 

С. О. Галактіонов, такий підхід дещо збіднює зміст цього принципу. Соціальну 

справедливість не буде відновлено, якщо потерпілому не буде відшкодовано шкоду, 

завдану внаслідок вчинення злочину. Тому нарівні з комплексом традиційних 

заходів боротьби зі злочинністю одним із найбільш важливих і ефективних заходів, 

що сприяють дотриманню законності та соціальної справедливості, слід розглядати 

відшкодування шкоди [679, c. 120, 125, 127]. Саме завдяки загладжуванню шкоди, 

завданої іншим громадянам, суспільству або державі, як слушно зазначає 

В. Д. Філімонов, і буде відновлено соціальну справедливість [1209, c. 107–109].  

На підставі наведених доктринальних положень можемо виокремити серед 

принципів звільнення від покарання принцип врахування інтересів потерпілого у 

разі звільнення від покарання [723, с. 139–142]. 

Відповідно до ст. 55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може 

бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, 

фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним 

правопорушенням завдано майнової шкоди. Законодавець встановлює широкий 

перелік прав потерпілого протягом кримінального провадження (ст. 56 КПК), 

додатково акцентуючи увагу на правах потерпілого під час досудового розслідування 

(ч. 2 ст. 56 КПК) та судового провадження в будь-якій інстанції (ч. 3 ст. 56 КПК). 

У кримінальному процесуальному праві примирення підозрюваного чи 

обвинуваченого з потерпілим є підставою для закриття кримінального провадження 

(ч. 4 ст. 56, п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК), а укладання угоди про примирення між 

потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим – підставою для призначення 
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узгодженого покарання або призначення покарання та звільнення від його 

відбування з випробуванням (ст. 471 КПК). 

Особистий професійний досвід автора як захисника або представника 

потерпілого в кримінальному провадженні, а також вивчення судової практики 

звільнення від покарання дає змогу констатувати, що відшкодування винуватим 

шкоди потерпілому має важливе значення для вирішення судом питання про 

призначення певного виду та міри покарання, а також можливості звільнення від 

покарання. Отже, з огляду на наведене можемо зробити висновок про те, що 

законодавець встановив належні законодавчі гарантії щодо забезпечення прав 

потерпілого на стадії досудового розслідування та судового провадження в будь-

якій інстанції на стадії ухвалення вироку чи перевірки його законності та 

обґрунтованості в апеляційній та касаційній інстанціях. 

Водночас ознайомлення з положеннями ст. 539 КПК дає змогу зробити висновок 

про те, що законодавець повністю проігнорував права потерпілого під час 

вирішення судом питань, які вирішуються під час виконання вироку (ст.  537 

КПК). Зокрема, у судові засідання під час вирішення клопотань (подань) про 

звільнення від покарання (що застосовуються на стадії виконання вироку) 

потерпілого чомусь навіть не викликають (ч. 4 ст. 539 КПК). Очевидно, що це не 

сприяє захисту інтересів потерпілого у разі застосування судами норм про 

звільнення від покарання. 

Варто погодитися із вченими, що є також низка інших кримінально-правових та 

процесуальних питань, під час вирішення яких також потрібно враховувати позицію 

потерпілого. Серед них: визначення малозначності діяння у разі заподіяння шкоди 

окремій особі; встановлення розміру заподіяної шкоди; правові наслідки згоди 

потерпілого на заподіяння йому шкоди; визнання наявності перевищення меж 

крайньої необхідності, якщо завдана шкода або небезпека її заподіяння стосувалися 

окремої особи; констатація виправданості ризику як обставини, що виключає 

злочинність діяння; призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено 

законом; зняття судимості [1007, c. 59–60]. 
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Наш аналіз судової практики застосування норм про звільнення від покарання 

свідчить про те, що, незважаючи на цю законодавчу прогалину, суди визнають факт 

невідшкодування (повністю чи частково) винуватим шкоди, завданої злочином, як 

одну з обставин, що свідчить про несумлінну поведінку засудженого (статті 81, 82, 

84 КК). Суди зазвичай не застосовують зазначених норм, якщо винуватий не вживає 

заходів щодо відшкодування шкоди потерпілому (бодай частково) [87; 590]. Це, так би 

мовити, не формалізовані законом умови звільнення від покарання [783, с. 19–20]. 

Вважаємо, якщо засуджений маючи фактичну можливість відшкодовувати 

завдану злочином шкоду, не відшкодовує її, – це свідчить про небажання 

засудженого виконувати вирок у цій частині і про нерозкаяння у вчиненому. Така 

бездіяльна поведінка, дійсно, не засвідчує сумлінної поведінки засудженого. Однак, 

якщо засуджений не відшкодовує завданої злочином шкоди з об’єктивних причин, 

наприклад, у зв’язку з відсутністю в установі виконання суспільно корисної 

оплачуваної праці, ця обставина не може сама по собі свідчити про несумлінну 

поведінку засудженого. 

Стан відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди 

враховується під час розгляду клопотання про помилування засудженого (п. 5 ч. 9 

Положення про порядок здійснення помилування [затверджено Указом Президента 

України від 21 квітня 2015 р. № 223/2015]) [1064]. Доречно зазначити, що свого часу 

законодавець, прагнучи захистити інтереси потерпілого у разі застосування щодо 

осіб, які вчинили злочин, актів амністії (як одну з умов цього виду звільнення від 

покарання), висував вимогу щодо відшкодування шкоди, завданої злочином [754; 

755]. Зокрема, Законом України «Про внесення змін до Закону України “Про 

застосування амністії в Україні” та інших законодавчих актів України» від 2 червня 

2011 р. № 3465-VI було передбачено, що амністія не може бути застосована до осіб, 

які не відшкодували завданих ними збитків або не усунули заподіяної злочином 

шкоди (п. «Є» ст. 4) [672]. Утім, ця норма в аналізованому законі проіснувала лише 

неповних чотири роки і Законом України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо застосування амністії в Україні» від 6 травня 2014 р. № 1246-VII (п. 2) 

була виключена із Закону України «Про застосування амністії в Україні» [673]. 
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Наскільки обґрунтоване таке рішення законодавця? Ми усвідомлюємо, що в 

сучасних економічних умовах, а також з урахуванням обмеженої можливості 

заробітку в місцях обмеження чи позбавлення волі ставити перед особами, на яких 

поширюється амністія, вимоги повного відшкодування шкоди, завданої злочином, є 

несправедливим. Водночас, на нашу думку, не враховувати інтереси потерпілого щодо 

відшкодування йому шкоди, завданої злочином, у разі застосування амністії та деяких 

інших видів звільнення від покарання є також несправедливим, але вже стосовно 

потерпілого, суспільства та держави (ст. 2 КПК). В аналізованому контексті, 

вважаємо, заслуговує на підтримку положення проекту Закону України «Про внесення 

змін і доповнень до Кримінального кодексу України щодо правового статусу 

потерпілого від злочину» (реєстр. № 6043), яким пропонується спрямовувати грошові 

надходження від виконання покарань, а також грошові надходження від продажу 

конфіскованого майна до Спеціального фонду відшкодування шкоди, завданої 

злочинами, з якого здійснювати виплати потерпілим [1088]. 

Ми вважаємо, що відшкодування потерпілому завданих збитків або усунення 

заподіяної злочином шкоди має бути умовою застосування видів звільнення від 

покарання, передбачених, зокрема, статтями 75, 79, 81–83, 86, 87 КК України [758, 

с.  265]. Доречно зазначити, що на такий крок уже пішов російський законодавець. 

25 грудня 2013 р. Рада Федерації схвалила Федеральний закон «Про внесення змін 

до окремих законодавчих актів Російської Федерації з метою удосконалення прав 

потерпілих у кримінальному судочинстві» № 432-ФЗ, яким відшкодування шкоди 

(повністю чи частково), завданої злочином, визнано умовою застосування умовного 

засудження (ст. 74 КК РФ), умовно-дострокового звільнення від відбування 

покарання (ст. 79 КК РФ), заміни невідбутої частини покарання більш м’яким (ст. 80 

КК РФ), дострокового погашення судимості (ст. 86 КК РФ) [1204]. Отже, вже є 

позитивний законодавчий досвід інших держав у вирішенні аналізованого питання. 

Потрібно лише узгодити вітчизняне законодавство з вимогами життя. Ознайомлення 

з працями українських учених також дає змогу зробити висновок про певну єдність 

думок у встановленні обов’язку для осіб, що звільняються від покарання 

відшкодувати шкоду [904, c. 13; 907, c. 47; 808, c. 146; 1054, c. 265].  
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Проведене нами вивчення судової практики свідчить про те, що непоодинокими є 

випадки, коли винуватий під час судового розгляду справи частково відшкодовує 

шкоду, щоб отримати згоду потерпілого на застосування до нього норм про 

звільнення від відбування покарання з випробуванням. Однак після ухвалення судом 

рішення про таке звільнення засуджений вже не відшкодовує (ані повністю, ані 

частково) шкоди потерпілому. Вважаємо, що саме на запобігання таким випадкам і 

розраховано встановлення у ст. 76 КК обов’язку «відшкодування шкоди, завданої 

злочином» як складової режиму випробування звільненого від відбування 

покарання. Відшкодування шкоди, завданої злочином, у цьому контексті потрібно 

розглядати як складову дотримання принципу невідворотності кримінальної 

відповідальності у разі звільнення від покарання. 

Водночас ця норма, на нашу думку, не має сприяти зловживанню 

процесуальними правами самими потерпілими. У судовій практиці є чимало 

випадків, коли потерпілий або взагалі не бажає, щоб йому відшкодовували збитки, 

або нерідко заявляє суму цивільного позову, що не відповідає засадам розумності, 

виваженості та справедливості. У таких випадках покладання на особу, звільнену 

від відбування покарання з випробуванням, обов’язку відшкодувати шкоду, завдану 

злочином, означатиме встановлення для неї явно не виконуваного обов’язку.  

У зв’язку з цим вважаємо, що у п. 2 ч. 1 ст. 76 КК потрібно закріпити обов’язок не 

відшкодувати, а відшкодовувати завдані злочином збитки або усувати заподіяну 

шкоду. У такому разі суд оцінюватиме не лише результат – відшкодування збитків або 

усунення заподіяної шкоди (досягнення цього в сучасних економічних умовах може 

бути нереальним протягом нетривалого іспитового строку), а ставлення особи до 

виконання покладеного на неї обов’язку (вжиття заходів щодо відшкодування збитків 

або усунення заподіяної шкоди). Такий обов’язок видається доцільним покладати не 

лише на осіб, які звільняються від відбування покарання з випробуванням (статті 75, 

79 КК), а й на осіб, які звільняються від покарання і з інших підстав, передбачених, 

зокрема, статтями 81, 82, 86, 87 КК [758, c. 265]. У разі ухилення звільненим від 

відбування покарання від такого обов’язку суди мають визнавати це підставою для 

направлення засудженого для відбування призначеного покарання. 
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Доречно зазначити, що думку про визнання відшкодування шкоди, завданої 

злочином, умовою застосування норм про звільнення від покарання висловлюють й 

інші юристи. Наприклад, А. А. Музика та Є. В. Лащук вважають, що відшкодування 

потерпілому від злочину завданої шкоди слід зробити обов’язковою умовою всіх видів 

звільнення від кримінальної відповідальності (крім звільнення у зв’язку зі зміною 

обстановки та закінченням строків давності) і звільнення від відбування покарання з 

випробуванням [1003, c. 87–88]. І. І. Митрофанов пропонує доповнити ст. 74 КК 

положенням, яке б забороняло застосовувати норми про звільнення від покарання та 

його відбування, передбачені цим Кодексом, до осіб, які не відшкодували завданих 

збитків або не усунули заподіяної шкоди (за винятком осіб, зазначених у ч. 1 

ст. 84 КК) [990, c. 399–400]. 

В аналізованому контексті ми вкотре зазначимо, що у зв’язку з обмеженими 

можливостями заробітку в місцях відбування покарання суд має оцінювати саме 

ставлення засудженого до відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди. 

Тому, на нашу думку, умовою звільнення від покарання слід визнавати і часткове 

відшкодування збитків або часткове усунення заподіяної шкоди. До того ж ця 

умова має поширюватися не на всі види звільнення від покарання (як пропонує 

І. І. Митрофанов), а лише на такі види, як звільнення від відбування покарання з 

випробуванням (статті 75, 79 КК), умовно-дострокове звільнення від відбування 

покарання (ст. 81 КК), заміна невідбутої частини покарання більш м’яким (ст. 82 

КК), амністія (ст. 86 КК) та помилування (ст. 87 КК). Загалом видається, що 

засуджений має свідомо і добровільно, без будь-якого державного примусу 

дотримуватися забезпечення відшкодування потерпілому завданої кримінальним 

правопорушенням шкоди як принципу звільнення від покарання.  

Отже, врахування інтересів потерпілого як принцип звільнення від покарання 

має бути дотриманим як у законотворенні, так і в правозастосуванні. У нормах 

кримінального процесуального законодавства аналізований принцип має бути 

реалізований шляхом закріплення права потерпілого на участь у судовому 

засіданні під час вирішення питань про звільнення засудженого від покарання на 

стадії виконання вироку, а в нормах кримінального законодавства  – шляхом 
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закріплення «відшкодування шкоди, завданої потерпілому (повністю або 

частково)» як умови застосування зазначених вище видів звільнення від 

покарання, а також обов’язку, що покладається на особу, звільнену від покарання 

із зазначених нами підстав. У правозастосуванні зазначений принцип зобов’язує 

суд враховувати інтереси потерпілого від злочину як умови відновлення 

соціальної справедливості та виконання завдань кримінального провадження. 

Очевидно, що оцінити, наскільки справедливим було звільнення від покарання 

засудженого, можна на підставі аналізу ухваленого судового рішення. Однак 

часто рішення суду про звільнення від покарання є необґрунтованими і 

немотивованими (хоча, можливо, у суду були всі підстави для такого звільнення). 

У зв’язку з цим одним із принципів звільнення від покарання доцільно розглядати 

принцип обґрунтованості звільнення від покарання та обов’язковості 

мотивування звільнення від покарання в ухваленому судовому рішенні. 

Суди мають застосовувати звільнення від найбільш суворого заходу державного 

примусу лише тоді, коли це насправді є необхідним (матеріальні підстави 

звільнення від покарання аналізувалися нами вище). Суспільство має сприймати 

звільнення від покарання як виняткове, вимушене застосування закону. Доречно 

зазначити, що свого часу Пленум Верховного Суду України рекомендував судам 

навіть реагувати окремими постановами на кожний випадок необґрунтованого 

подання органами, які відають виконанням покарання, матеріалів про умовно-

дострокове звільнення засуджених від відбування покарання чи заміну невідбутої 

частини покарання більш м’яким (п. 20 ППВСУ від 26 квітня 2002 р. № 2). 

У зв’язку з цим аналізований нами принцип передбачає ухвалення судом рішення 

про звільнення від покарання виключно тоді, коли для цього є підстави, передбачені 

законом, і на основі об’єктивно з’ясованих обставин, які підтверджено доказами, 

дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом (ч. 3 ст. 370 КПК). 

З обґрунтованістю звільнення від покарання тісно пов’язана обов’язковість його 

мотивування. Як застосування покарання неможливе без його мотивування, так і 

звільнення від покарання неможливе без наведення у судовому рішенні мотивів 

такого звільнення.  
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Вмотивованим є рішення, в якому наведено належні і достатні мотиви та підстави 

його ухвалення (ч. 4 ст. 370 КПК). На необхідність мотивування звільнення від 

покарання вказано і в постановах Пленуму Верховного Суду України: «Про практику 

призначення судами кримінального покарання» від 24 жовтня 2003 р. № 7 (абз. 2 п. 9) 

та «Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої 

частини покарання більш м’яким» від 26 квітня 2002 р. № 2 (абз. 1 п. 18). Утім, 

доводиться констатувати, що часто суди ігнорують ці важливі рекомендації. Зокрема, 

невмотивованість судового рішення стала причиною ухвалення 71,3 % вивчених нами 

рішень судів апеляційної чи касаційної інстанції під час вирішення питань про 

застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням. 

Вважаємо, що вимоги про обґрунтованість звільнення від покарання та 

обов’язковість його мотивування повинні поширюватися і на акти Глави держави.  

Індивідуалізація звільнення від покарання як принцип його застосування виражений 

у більшості норм інституту звільнення від покарання. Принцип індивідуалізації 

звільнення від покарання полягає у вимозі врахування у разі звільнення від покарання 

індивідуальних особливостей конкретного провадження, найчастіше, індивідуального 

ступеня тяжкості вчиненого злочину, індивідуальних характеристик особи 

засудженого, пом’якшуючих та обтяжуючих відповідальність обставин1.  

Для багатьох норм інституту звільнення від покарання індивідуалізація звільнення 

від покарання є визначальною для застосування цих норм. Зокрема, у разі 

застосування звільнення від покарання, передбаченого ч. 4 ст. 74 КК, суд має врахувати 

ступінь тяжкості вчиненого злочину, поведінку і ставлення до праці винуватого; у разі 

застосування звільнення від покарання, передбаченого ч. 5 ст. 74 КК, – строк, що 

минув після вчинення злочину, та поведінку винуватого протягом цього строку. Так 

само і в разі застосування видів звільнення від покарання, передбачених статтями 81 та 

82 КК, суд має врахувати строк фактично відбутого покарання, а також індивідуальний 

ступінь виправлення засудженого. Індивідуалізація звільнення від покарання має бути 

і під час вибору застосування конкретних різновидів звільнення від покарання у разі 

застосування закону про амністію. Наприклад, у Законі України «Про амністію у 

                                                
1 В аналізованому контексті заслуговує на увагу така праця [1123].  
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2016 році» чітко визначено, які особи підлягають звільненню від відбування покарання 

(статті 1–6, 8), а які заслуговують лише на скорочення наполовину невідбутої частини 

покарання (ст. 7) [862]. 

Водночас для деяких норм аналізованого інституту принцип індивідуалізації 

звільнення від покарання не втрачає актуальності і після встановлення підстав для 

застосування звільнення від покарання. Наприклад, у разі ухвалення позитивного 

рішення про можливість виправлення засудженого без відбування покарання 

(статті 75, 79, 104 КК) суд, індивідуалізуючи рішення про звільнення від відбування 

покарання з випробуванням, має встановити також тривалість іспитового строку та 

обов’язки, що будуть покладені на засудженого. Своєю чергою, у разі позитивного 

вирішення питання про можливість заміни невідбутої частини покарання більш 

м’яким (ст. 82 КК) суд має ще з урахуванням індивідуальних особливостей справи 

обрати відповідний вид і міру більш м’якого покарання засудженому. 

Порушення принципу індивідуалізації звільнення від покарання, як свідчить 

аналіз судової практики, є підставою для скасування або зміни судового рішення 

судом вищої інстанції. 

Гуманізм як принцип кримінального права поширюється на два аспекти: стосовно 

людини як найціннішого об’єкта кримінально-правової охорони та стосовно особи, 

яка вчинила злочин. Саме в другому аспекті, що передбачає гуманне ставлення до 

особи, яка вчинила злочин, юристи розглядають норми, що передбачають 

звільнення від покарання [680, c. 114]. Як слушно зазначає В. В. Мальцев, з позиції 

принципів кримінального права норми про звільнення від покарання передусім є 

відображенням гуманістичних ідей у кримінальному законодавстві. Саме прагнення 

законодавця до максимально можливого скорочення позбавлень та обмежень, що 

містяться в покаранні, і визначило конструювання норм про звільнення від 

покарання [976, c. 606]. 

І справді, саме гуманним, людяним ставленням до хворих продиктовано 

закріплення в законодавстві можливості їх звільнення від покарання за хворобою 

(частини 1 та 2 ст. 84 КК). Суспільні моральні установки переважають над 

формальними і під час визначення можливості звільнення від відбування покарання 
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вагітних жінок і жінок, які мають дітей (ст. 79, 83 КК), а також визначення кола осіб, 

щодо яких можливо застосувати закон про амністію (ст. 86 КК) або акт про 

помилування (ст. 87 КК). Не інакше як гуманізмом можна назвати і виключення 

законодавцем із переліку додаткових покарань, що можуть застосовуватися до 

звільнених від відбування основного покарання з випробуванням, додаткового 

покарання у виді конфіскації майна (ст. 77 КК). Суди мають враховувати принцип 

гуманізму звільнення від покарання також під час застосування певних видів 

звільнення від покарання. Наприклад, у разі смерті дитини суд залежно від 

поведінки засудженої, що була звільнена від відбування покарання у зв’язку з 

вагітністю, пологами і до досягнення дитиною трирічного віку, може звільнити таку 

засуджену від покарання або замінити його більш м’яким (ч. 4 ст. 83 КК). 

Водночас інший аспект гуманізму, що полягає у всебічному захисті прав та 

інтересів законослухняних громадян і суспільства, зумовлює, на нашу думку, 

дотримання судом певних законодавчих запобіжників, спрямованих на довільне 

застосування видів звільнення від покарання, що ґрунтується на гуманності. Варто 

погодитися з О. М. Костенком в тому, що гуманізм в кримінальному праві не може 

полягати в безмежному пом’якшенні покарання [926, c. 72–78]. До таких належить, 

зокрема, дотримання визначеного законодавцем вичерпного переліку хвороб, що є 

підставою для звільнення від покарання за хворобою, а також застосування певних 

негативних наслідків до осіб, що ухиляються від виконання умов звільнення від 

покарання. Тому суд має враховувати обидва аспекти принципу гуманізму в 

правозастосуванні норм інституту звільнення від покарання. 

Дотримання принципу невідворотності призначеного покарання у разі 

порушення умов звільнення від покарання вимагає від суду направити засуджену 

особу для відбування призначеного вироком покарання, якщо вона не дотрималася 

умов звільнення від покарання. 

Як зазначено вище, види звільнення від покарання поділяють на безумовні та 

умовні. За безумовного звільнення від покарання (частини 2–5 ст. 74, ст. 80, ч. 3 

ст. 84, ст. 86, 87 КК) перед особою не ставлять жодні вимоги у зв’язку з її 

звільненням, і за жодних обставин, що виникли згодом, неможливим є перегляд 
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ухваленого судом рішення по суті звільнення. Своєю чергою, умовне звільнення 

пов’язане з висуненням особі визначених законом вимог, які вона має виконати 

протягом певного строку. До умовних видів звільнення від покарання належать: 

звільнення від відбування покарання з випробуванням (статті 75, 79, 104 КК); 

умовно-дострокове звільнення від відбування покарання (ст. 81 КК); заміна 

невідбутої частини покарання більш м’яким (ст. 82 КК); звільнення від відбування 

покарання вагітних жінок або жінок, які мають дітей віком до трьох років (ст. 83 КК); 

звільнення від покарання за хворобою (частини 1, 2 ст. 84 КК) [1054, c. 107–109]. 

За умовних видів звільнення від покарання вимоги до засудженого пов’язані 

переважно з його законослухняною поведінкою, а також із виконанням покладених 

на нього судом обов’язків (ст. 76 КК), доглядом за дитиною (частини 5 статей 79, 83 

КК) тощо. Однак, якщо засуджений не дотримався встановлених судом умов його 

звільнення від покарання, для нього мають настати певні негативні наслідки. 

Зокрема, якщо звільнена від відбування покарання особа не виконує покладених на 

неї обов’язків або систематично вчинює правопорушення, що спричинили 

адміністративні стягнення і свідчать про її небажання стати на шлях виправлення, 

суд направляє таку особу для відбування призначеного покарання (ч. 2 ст. 78, 

частини 5 ст. 79, 83, ч. 1 ст. 104 КК). Такі самі наслідки настають і для звільненої від 

відбування покарання жінки, якщо вона відмовилася від дитини, передала її в 

дитячий будинок, зникла з місця проживання, ухиляється від виховання дитини, 

догляду за нею (частини 5 статей 79, 83 КК). Водночас, якщо в період іспитового 

строку (ч. 3 ст. 78, ч. 6 ст. 79 КК), протягом невідбутої частини покарання під час 

умовно-дострокового звільнення від відбування покарання (ч. 4 ст. 81 КК), 

відбування більш м’якого покарання (ч. 6 ст. 82 КК) або в період звільнення від 

відбування покарання (ч. 6 ст. 83 КК) звільнена від покарання особа вчинить новий 

злочин, суд призначає такій особі покарання відповідно до статей 71, 72 КК. 

Такий підхід законодавця не дозволяє засудженим, які не виправдали довіри суду, 

уникнути покарання і забезпечує реальну дію принципів невідворотності 

кримінальної відповідальності1 та справедливості. Своєю чергою, неухильне 

                                                
1 Про принцип невідворотності кримінальної відповідальності див., напр. [918].  
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дотримання судами принципу невідворотності покарання у разі порушення умов 

звільнення від покарання дозволяє з більшою ефективністю досягати виправлення тих 

засуджених, які на прикладі інших переконуються в обов’язковості настання 

покарання за ігнорування довіри суспільства. Це, врешті-решт, сприяє і запобіганню 

злочинності.  

Отже, в кожному випадку у разі порушення засудженим умов звільнення від 

покарання суд має направити засудженого для відбування призначеного вироком 

суду покарання.  

Розглянуті принципи звільнення від покарання перебувають у функціональному 

взаємозв’язку. Недотримання судом одного з принципів звільнення від покарання з 

ймовірністю призводить до порушення інших принципів. Наприклад, недотримання 

судом індивідуалізації звільнення від покарання може спричинити порушення 

принципів справедливості та гуманізму звільнення від покарання. Водночас 

вважаємо, що для більш ефективного застосування судами норм інституту 

звільнення від покарання потрібно не лише закріпити в законодавстві принципи 

звільнення від покарання, а й розробити також загальні засади звільнення від 

покарання, в яких знайдуть вияв і окремі риси принципів звільнення від покарання. 

1.4.2 Загальні засади звільнення від покарання 

У кримінально-правовій доктрині критерії, якими має керуватися суд у кожній 

конкретній справі, досліджено переважно стосовно кваліфікації злочину [652; 896;  

923; 942; 944; 945; 1008; 1009] та призначення покарання [627; 644; 664; 677; 697; 

967; 973; 1026; 1065; 1136; 1148; 1237]. Питання про загальні засади звільнення від 

покарання (поняття, ознаки, їхні критерії) у теорії кримінального права раніше не 

було висвітлено, досліджуємо його вперше. Оприлюднене у 2013 р. [767, с. 658–661] 

авторське бачення стосовно доцільності виділення, окрім принципів звільнення від 

покарання, також і загальних засад звільнення від покарання не мало будь-якої 

критики у вітчизняної наукової спільноти. Навпаки, цю ідею підтримали українські 

вчені, зокрема Є. О. Письменський, який запропонував навіть по-іншому назвати 

статтю 74 КК «Загальні засади звільнення від покарання, відбування його частини, 
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відстрочки виконання покарання» і закріпити в ній, щоправда, лише одне загальне 

положення, яке зараз міститься в ч. 1 ст. 74 КК [1056, c. 49, 506]. 

На нашу думку, загальні засади звільнення від покарання – це встановлена 

законом система критеріїв (вимог, правил)1, що ґрунтуються на принципах 

звільнення від покарання, якими має керуватися суд у разі звільнення від покарання 

в кожному судовому провадженні. Загальними ознаками цих критеріїв (вимог, 

правил) є таке: критерії звільнення від покарання мають бути вичерпно визначені 

у законі; вони мають загальний та обов’язковий характер; вони є системою 

критеріїв (вимог, правил), які суд має враховувати у їхній сукупності; у них 

реалізуються принципи звільнення від покарання. 

  Названі ознаки є визначальними для формулювання критеріїв (вимог, правил), 

що утворюють загальні засади звільнення від покарання. Творчий пошук критеріїв 

звільнення від покарання явно ускладнюється тим, що різновиди звільнення від 

покарання мають різну правову природу, мету застосування, зумовлені різними 

юридичними фактами та правовими наслідками застосування тощо. У зв’язку з цим 

ми вважаємо допустимим виокремлювати універсальні критерії цих засад, які 

поширюватимуться на всі без винятку види звільнення від покарання, та групові 

критерії цих засад, які поширюватимуться лише на певні, об’єднані в групи, види 

звільнення від покарання [741]. 

Наразі в Кримінальному кодексі України визначено лише два загальних критерії 

звільнення від покарання (ч. 1 ст. 74 КК): 1) звільнення від покарання, крім 

випадків, передбачених законом України про амністію чи актом про помилування, 

може застосовувати тільки суд; 2) звільнення від покарання може застосовуватися 

тільки у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Зміст цих 

критеріїв звільнення від покарання ми розкрили детально під час дослідження ознак 

                                                

1 Ми солідарні з Л. Л. Кругліковим у тому, що різне словесне позначення категорій «загальні 

засади» не має принципового значення, оскільки кожне з них відображає певну сторону 

досліджуваного поняття – це водночас і правила (те, чим суд має керуватися), і вимога 

(обов’язковість дотримання правил), і положення (те, що викладено в нормі права). Отже, 

«загальні засади – це і правила, і адресовані суду вимоги, і нормативно-правові положення, і 

критерії, на які має спиратися суд» [1258, c. 176–177]. 
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інституту звільнення від покарання та принципів звільнення від покарання. Однак 

цих критеріїв для потреб судової практики, на нашу думку, явно недостатньо.  

Аналіз кримінального законодавства та практики його застосування дає нам 

підстави вважати загальними критеріями загальних засад звільнення від покарання 

також і положення, що вимагатимуть від суду у разі звільнення від покарання 

врахування положень Загальної частини Кримінального кодексу України, а також 

зобов’яжуть суд віддавати перевагу у разі конкуренції видів звільнення від 

покарання лише певному виду звільнення від покарання.  

Зміст критерію про врахування у разі звільнення від покарання положень 

Загальної частини Кримінального кодексу України вимагає, на нашу думку, 

врахування судом усіх принципових положень, що містяться в інших нормах 

Загальної частини Кодексу. Завдяки такому підходу забезпечується взаємодія та 

взаємозв’язок норм інституту звільнення від покарання з нормами інших інститутів 

Загальної частини кримінального права. 

Вважаємо, що під час вирішення питань про звільнення від покарання суд має 

виходити із завдань Кримінального кодексу України (ст. 1), враховувати положення 

про чинність закону про кримінальну відповідальність у часі (статті 4, 5), правові 

наслідки засудження особи за межами України (ст. 9), класифікацію злочинів (ст. 12 

КК), покарання та його мету (ч. 1 ст. 50 КК), правила та порядок визначення строків 

та меж видів покарань (ст. 51–73, 98–103 КК). Під час оцінювання можливості 

засудженого виправитися без застосування покарання (статті 75, 79, 104 КК) слід 

враховувати також положення про стадії вчинення умисного злочину (ст. 13–15 КК), 

вину та її форми (ст. 23–25 КК), співучасть у злочині (ст. 26–30 КК), множинність 

злочинів (ст. 32–35 КК), обставини, які пом’якшують (ст. 66 КК) чи обтяжують 

покарання (ст. 67 КК) тощо. 

Зрозуміло, що у разі застосування конкретних видів звільнення від покарання слід 

враховувати лише певні положення Загальної частини Кримінального кодексу 

України. Наприклад, під час вирішення питання про пом’якшення покарання на 

підставі ч. 3 ст. 74 КК суд має керуватися системою та видами покарань (ст. 51–73 

КК). Зазначені положення Загальної частини Кримінального кодексу України про 
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систему та види покарань суд має враховувати і в разі звільнення від призначення 

покарання або відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності (ч. 5 

ст. 74, статті 80, 106 КК). Додатково суд має врахувати також положення про поділ 

злочинів за ступенем тяжкості злочину (ст. 12 КК). Своєю чергою, вирішуючи 

питання про звільнення від подальшого відбування покарання (статті 81, 107 КК), 

суд повинен врахувати, окрім положень про види покарань (ст. 52–64, 99–102 КК), 

також положення про поділ злочинів за ступенем тяжкості злочину (ст. 12 КК), вину 

та її форми (ст. 23–25 КК), поняття корупційного злочину (ст. 45 КК), погашення та 

зняття судимості (ст. 89–91 КК). 

Ігнорування судами зазначених положень Загальної частини Кримінального 

кодексу України під час звільнення від покарання спричиняє порушення, зокрема, 

принципів законності, справедливості, індивідуалізації звільнення від покарання. 

Під час застосування кримінально-правових норм нерідко виникають ситуації, 

коли регулювання одних і тих самих суспільних відносин можливо за допомогою 

різних норм. У таких випадках спостерігається конкуренція правових норм, яка 

вирішується через встановлення того, яку із статей (частини статей, пунктів статей) 

потрібно застосувати в конкретному випадку [1008, c. 388–389]. Конкуренція 

кримінально-правових норм може виникати на різних стадіях реалізації 

кримінально-правових відносин. У зв’язку з цим у юридичній літературі 

виокремлюють конкуренцію кримінально-правових норм під час кваліфікації 

злочинів, конкуренцію норм під час призначення покарання, конкуренцію норм під 

час звільнення від кримінальної відповідальності та конкуренцію норм під час 

звільнення від покарання [882, c. 26]. 

Треба визнати, що вирішення конкуренції норм у разі звільнення від покарання 

є маловивченим питанням у теорії кримінального права. Аналіз юридичної 

літератури дає змогу зробити висновок про те, що для розв’язання цих питань 

учені переважно послуговуються науковими напрацюваннями Л. В. Іногамової-

Хегай, яка однією з перших у кримінально-правовій доктрині запропонувала 

шляхи вирішення конкуренції норм у разі звільнення від покарання. Зокрема, ця 

вчена зазначає, що у разі конкуренції норм про звільнення від покарання 
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переважною є норма з більш м’якими ознаками звільнення від покарання. В основу 

своїх пропозицій про вирішення конкуренції в зазначений спосіб Л. В. Іногамова-

Хегай слушно покладає конституційний принцип, згідно з яким будь-які сумніви 

тлумачаться на користь обвинуваченого, та кримінально-правовий принцип, 

відповідно до якого більш м’яка норма має пріоритет над менш м’якою [880, c. 5; 

881, c. 116–128]. Підтримуючи напрацювання цієї російської вченої, український 

криміналіст Є. О. Письменський також наголошує на тому, що у разі конкуренції 

норм про види звільнення від покарання застосовувати слід норму, яка є найбільш 

сприятливою для засудженого [1054, c. 109]. 

Із запропонованим ученими підходом щодо вирішення конкуренції видів 

звільнення від покарання можна в цілому погодитися. Зауважимо, що такий підхід 

поділяє і український законодавець. Зокрема, в ч. 3 ст. 10 Закону України «Про 

амністію у 2016 році» зазначено: у разі якщо до особи може бути застосовано декілька 

підстав, передбачених цим Законом, застосовується підстава, яка найбільшим чином 

поліпшує становище особи [862]. Проте для його застосування треба встановити, чи 

насправді існує конкуренція норм про звільнення від покарання.  

Зокрема, як приклад вирішення конкуренції норм про види звільнення від 

покарання Є. О. Письменський наводить ситуацію з конкуренцією (на думку цього 

вченого) норм про звільнення від покарання внаслідок втрати особою суспільної 

небезпечності (ч. 4 ст. 74 КК) та норми про звільнення від відбування покарання з 

випробуванням (ст. 75 КК). Він вважає, що в наведеному прикладі за конкуренції 

норм про умовні та безумовні види звільнення пріоритетною слід вважати норму 

про безумовне звільнення як більш привабливу для винного, а отже, слід 

застосовувати ч. 4 ст. 74 КК [1054, c. 109–110]. 

З вирішенням питання конкуренції норм про звільнення від покарання на 

користь застосування їх безумовних видів не можна не погодитися. Проте, 

вважаємо, що наведений Є. О. Письменським приклад є недоречним, оскільки вести 

мову про конкуренцію ч. 4 ст. 74 КК та ч. 1 ст. 75 КК в описаній ситуації спірно. 

Адже конкурувати можуть лише норми, що одночасно претендують на 

застосування. Однак застосування цих статей розраховано на різні обставини. 



 119 

Кожен із наведених видів звільнення від покарання пов’язаний з такими 

індивідуальними обставинами, що не передбачені законодавцем для іншого виду. 

Звільнення від покарання на підставі ч. 4 ст. 74 КК застосовується у разі втрати 

засудженим суспільної небезпечності на момент ухвалення вироку. Своєю чергою, 

звільнення від відбування покарання з випробуванням (ч. 1 ст. 75 КК) суд може 

застосовувати у разі, коли суспільна небезпечність засудженого ще не втрачена і він 

має для свого остаточного виправлення протягом іспитового строку виконати певні 

обов’язки та пройти певні пробаційні програми. Тому проілюструвати доцільність 

запропонованого вище підходу щодо вирішення конкуренції правових норм 

інституту звільнення від покарання можна за допомогою інших прикладів. 

Наприклад, у разі конкуренції норми про звільнення від покарання внаслідок 

втрати особою суспільної небезпечності (ч. 4 ст. 74 КК) та норми про звільнення від 

покарання у зв’язку із закінченням строків давності (ч. 5 ст. 74 КК) суд з огляду на 

аналізований підхід, вважаємо, має застосувати до засудженого останню норму. 

Порівняно з умовами звільнення від покарання, що передбачені в обох нормах, вона, 

на нашу думку, є більш м’якою і не дозволяє притягувати до відповідальності осіб у 

зв’язку з позитивним закінченням цих строків. Вважаємо, що саме цю норму має 

застосовувати суд також і для розв’язання конкуренції ч. 5 ст. 74 КК з іншими 

нормами: ч. 1 ст. 75, ч. 1 ст. 79, частинами 1–3 ст. 84 КК, ч. 2 ст. 86 КК. 

Наведемо й інший приклад. У судовій практиці є поширеними ситуації, що 

виникають у разі одночасного встановлення підстав для застосування до засудженого 

норм про звільнення від відбування покарання з випробуванням (ст. 75 КК) та 

звільнення від відбування покарання на підставі закону про амністію (ст. 86 КК). У 

таких ситуаціях суди нерідко застосовують до засудженого обидва види звільнення від 

відбування покарання: ухвалюють рішення про звільнення засудженого від відбування 

покарання з випробуванням, а також звільняють його ще й від відбування покарання 

за амністією [493]. Варто погодитися з Є. В. Благовим, що застосовувати до 

засудженого сукупність видів звільнення від відбування покарання недоцільно [645, 

c. 497]. У подібних ситуаціях суд для розв’язання конкуренції обов’язкового та 

факультативного виду звільнення від відбування покарання має (з урахуванням 
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зазначеного вище підходу) застосувати обов’язковий вид звільнення від відбування 

покарання за амністією (ст. 86 КК). Зобов’язальні норми містять суворий імператив з 

боку держави на адресу правозастосовних органів, який фактично та юридично 

усуває ті норми, які для інших ситуацій сформульовані як такі, що уповноважують 

ухвалити певне рішення [1180, c. 119]. Водночас слід зазначити, що такий підхід слід 

застосовувати для вирішення питань про конкуренцію аналізованих видів звільнення 

від відбування покарання під час ухвалення вироку. Треба мати на увазі, що, якщо 

закон про амністію набрав чинності під час виконання вироку, амністія може 

застосовуватися і до засуджених, звільнених від відбування покарання з 

випробуванням (див., напр., п. «а» абз. 2 ст. 10 Закону України «Про амністію у 

2016 році») [862]. 

Амністія як безумовний та обов’язковий вид звільнення від відбування покарання 

має перевагу і перед іншими умовними і факультативними видами звільнення від 

покарання, передбаченими, зокрема, ч. 1 ст. 79, ч. 1 ст. 81, ч. 1 ст. 82, ч. 1 ст. 83, ч. 2 

ст. 84 КК. 

Більш складним може виявитися вирішення судом питань конкуренції у разі 

одночасного встановлення підстав для застосування норм про звільнення від 

покарання, що обидві (або більше) передбачають факультативні види звільнення. 

Такі проблемні ситуації в судовій практиці можуть виникнути у разі одночасного 

встановлення підстав для застосування видів звільнення від відбування покарання, 

що передбачені загальними та спеціальними кримінально-правовими нормами. 

Загальними видами звільнення від відбування покарання, що мають загальне 

значення для будь-якого засудженого, вважаємо є види звільнення від відбування 

покарання, передбачені, зокрема, статтями 75, 81, 82, 84 КК. Спеціальними видами 

звільнення від відбування покарання – види звільнення від відбування покарання, 

передбачені, зокрема, статтями 104, 79, 83, частинами 1 статей 58, 62, ч. 3 ст. 84 КК. 

Підставою для виокремлення норм, що передбачають спеціальні види звільнення 

від відбування покарання, є необхідність правового регулювання в межах 

аналізованого інституту суспільних відносин з засудженими суб’єктами, що мають 

специфічний статус: неповнолітніми (ст. 104 КК); вагітною жінкою або жінкою, яка 
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має дітей (ст. 79, 83 КК); військовослужбовцями (ч. 3 ст. 84 КК). Цю обставину не 

можна ігнорувати у правозастосуванні. Ці види звільнення від відбування 

покарання можуть утворювати такі варіанти конкуренції між собою: ч. 1 ст. 75 КК 

та ч. 1 ст. 79 КК; ч. 1 ст. 75 КК та ч. 1 ст. 104 КК; ч. 1 ст. 81 КК та ч. 1 ст. 83 КК; ч. 1 

ст. 82 КК та ч. 1 ст. 58 (ч. 2 ст. 62 КК); частини 1, 2 ст. 84 КК та ч. 3 ст. 84 КК. У разі 

встановлення подібного виду конкуренції її слід вирішувати з урахуванням 

загальних принципів конкуренції норм на користь, як відомо, спеціальних норм 

[945, c. 126; 1008, c. 287–289], незалежно від того, мають чи ні вони більш м’які 

ознаки звільнення від покарання [830, c. 120]. 

Слід зазначити, що чимало судів не усвідомлюють цих положень і застосовують, 

зокрема, положення ст. 75 КК також і до вагітних жінок або жінок, які мають дітей 

віком до семи років, вважаючи, що ст. 75 КК не погіршує становища такої жінки [361, 

362]. Однак питання в цьому разі полягає не в погіршенні чи поліпшенні становища 

жінки, а в соціальному статусі засудженої жінки (її вагітності та наявності дітей). 

Стаття 79 КК, як зазначалося вище, є спеціальною нормою щодо ст. 75 КК, яка 

визначає спеціальний вид звільнення від відбування покарання з випробуванням. У 

разі встановлення подібного виду конкуренції, вона має вирішуватися на користь 

спеціальних норм. У зв’язку з цим законними, на нашу думку, є ті рішення судів, у 

яких питання конкуренції ст. 75 та ст. 79 КК вирішується на користь застосування до 

вагітних жінок або жінок, які мають дітей віком до семи років, саме ст. 79 КК [108]. 

Інше застосування закону України про кримінальну відповідальність є неправильним 

його застосуванням (п. 1 ч. 1 ст. 413 КПК). 

У судовій практиці виникають також проблемні ситуації під час визначення 

пріоритетності в застосуванні факультативних видів звільнення від покарання, 

передбачених ст. 82 КК та ст. 81 КК, за фактичного відбуття засудженим однакових 

строків призначеного покарання. Варто погодитися з Є. В. Благовим, що для 

розв’язання конкуренції цих видів звільнення від покарання суд має враховувати, 

що умовно-дострокове звільнення від відбування покарання доцільно пов’язувати 

з можливістю завершення виправлення особи без виконання покарання, а заміну 
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невідбутої частини покарання більш м’яким – з можливістю завершення 

виправлення особи шляхом відбування менш суворого покарання [645, c. 497].  

Видається, що не має становити складнощів вирішення конкуренції норм, 

передбачених і, наприклад, ч. 1 ст. 81 та ч. 2 ст. 84 КК. Ми згодні з тими юристами, 

які вважають, що порівняння умов звільнення у разі умовно-дострокового 

звільнення та звільнення за тяжкою хворобою свідчить про те, що більш суворим 

видом є умовно-дострокове звільнення від відбування покарання [628, c. 310]. 

Перевагу у разі встановлення конкуренції аналізованих норм варто, очевидно, 

віддати нормі, що передбачає звільнення від покарання за тяжкою хворобою. 

З огляду на наведене пропонуємо як засаду звільнення від покарання закріпити в 

законі таке правило: «У разі одночасного встановлення підстав для застосування 

двох і більше видів звільнення від покарання має бути застосовано вид звільнення 

від покарання, який передбачений спеціальною нормою, або той вид звільнення, 

який найбільшим чином поліпшує становище особи» [795, с. 46]. 

Вище зазначено, що групові критерії загальних засад звільнення від покарання 

поширюються лише на певні, об’єднані в групи, види звільнення від покарання. 

Аналіз кримінального законодавства дає нам змогу зробити висновок про те, що 

групові критерії можуть бути сформовані за такими узагальненими групами видів 

звільнення від покарання: звільнення від відбування покарання з випробуванням; 

звільнення від призначення покарання або звільнення від його відбування у зв’язку з 

давністю; дострокове звільнення від відбування покарання; звільнення від 

призначеного покарання або звільнення від його відбування за хворобою. 

Вважаємо, що у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням 

(статті 75, 79, 104 КК), окрім загальних критеріїв звільнення від покарання, суд має 

додатково врахувати: 1) вид та міру покарання, призначену судом за злочин, який не 

повинен бути корупційним; 2) ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного 

та інші обставини справи; 3) можливість виправлення засудженого без відбування 

покарання; 4) поведінку засудженого протягом іспитового строку та виконання 

покладених на нього обов’язків; 5) бажання звільненого від відбування покарання з 

випробуванням стати на шлях виправлення.  
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У разі звільнення від призначення покарання або звільнення від його відбування 

у зв’язку з давністю (ч. 5 ст. 74, статті 80, 106 КК) суд також має врахувати: 

1) строк, який минув після вчинення злочину або з дня набрання чинності 

обвинувальним вироком суду; 2) ступінь тяжкості вчиненого злочину, а також вид 

та міру покарання, призначену судом; 3) поведінку особи після вчинення злочину 

або з дня набрання чинності обвинувальним вироком суду.  

Своєю чергою, у разі дострокового звільнення від відбування покарання 

(статті 81–83, 107 КК) суд повинен врахувати: 1) вид та строк відбутого покарання; 

2) ступінь тяжкості злочину та форму вини у злочині, за який засуджено особу; 

3) ступінь виправлення особи.  

Нарешті, звільняючи від призначеного покарання або звільняючи від його 

відбування за хворобою (ст. 84 КК), суд повинен врахувати: 1) характер 

захворювання; 2) особу засудженого та інші обставини справи; 3) строки давності, 

передбачені статтями 49 або 80 КК. 

З огляду на викладене в цьому та попередніх підрозділах дослідження пропонуємо 

нову редакцію ст. 74 Кримінального кодексу України (див. додаток Є). 

Розглянемо тепер, як саме реалізовуються принципи та загальні засади 

звільнення від покарання в законодавстві та судовій практиці.   

Під час кримінально-правової характеристики окремих видів звільнення від 

покарання ми будемо дотримуватися переважно підходу, який запропонував у 

кримінально-правовій доктрині Ю. В. Баулін [923, c. 425–426]. Такий загальний 

підхід охоплює визначення передумов звільнення від покарання (призначені види та 

межі покарань, від яких звільняється засуджений, зокрема і за певні злочини); 

підстав звільнення від покарання (юридичні факти, з якими законодавець пов’язує 

можливість чи необхідність звільнення особи від покарання); умов застосування 

звільнення від покарання (обставини, які роблять можливим застосування звільнення 
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від покарання); умов звільнення від покарання (встановлені вимоги щодо подальшої 

поведінки засудженого)1.  

 

Висновки до розділу 1 

1. Сучасна кримінально-правова доктрина під час пізнання кримінально-правових 

феноменів послуговується різними філософськими; загальнонауковими та 

приватнонауковими методами. Під час дослідження інституту звільнення від 

покарання можуть бути використані такі методи: діалектичний, системний (метод 

системно-структурного аналізу), формально-логічний (догматичний), соціологічний 

(вивчення документів та статистичний метод), кримінологічний, історико-правовий 

(історично-правовий), порівняльно-правовий, моделювання. Використання цих 

методів дослідження дозволяє встановити та вирішити раніше невирішені, спірні 

(дискусійні) положення у дослідженні проблем інституту звільнення від покарання. 

2. Вважаємо раціональним виокремлювати в структурі кримінального права 

підгалузі права, інститути та субінститути права. Норми про звільнення від 

покарання утворюють самостійний комплексний міжгалузевий інститут 

кримінального права, що має у своїй структурі певні субінститути.  

3. Інститут звільнення від покарання характеризується певними ознаками, які 

дають змогу сформулювати визначення поняття кримінально-правового інституту 

звільнення від покарання, а також відмежувати цей інститут від іншого інституту – 

інституту звільнення від кримінальної відповідальності. 

Розділу ХІІ Загальної частини Кримінального кодексу раціонально відповідатиме 

така назва: «Звільнення від покарання». У Кримінальному кодексі України потрібно 

закріпити визначення поняття звільнення від покарання. Термінологічні звороти, що 

використовуються в статтях 74–87 КК, мають адекватно розкривати зміст видів 

звільнення від покарання. 

На сьогодні можна констатувати певну ефективність інституту звільнення від 

покарання в судовій практиці.  

                                                
1 Саме такий підхід до кримінально-правової характеристики видів звільнення від покарання 

ми застосували під час науково-практичного коментування розділу ХІІ Загальної частини 

Кримінального кодексу України [702, с. 184–215; 703, с. 185–216]. 
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4. Передбачені нормами законодавства кримінального блоку види звільнення від 

покарання становлять єдину міжгалузеву системи видів звільнення від покарання. 

Систематизація видів звільнення від покарання може бути здійснена за стадією 

кримінального провадження, у межах якої суд вирішує питання про застосування 

різних за ступенем суворості правових наслідків для засудженого видів звільнення 

від покарання, а також за категорією засуджених, щодо якого застосовуються 

загальні та спеціальні різні види звільнення від покарання. 

Забезпечення системності зовнішніх зв’язків системи видів звільнення від 

покарання має здійснюватися через усунення колізій між нормами про звільнення 

від покарання в законодавстві кримінального блоку. У процесуальних нормах мають 

бути визначені всі види звільнення від покарання, що застосовуються під час 

ухвалення та виконання вироку. Відстрочка виконання вироку, як і інші види 

звільнення від покарання, має регламентуватися кримінальним законом. Своєю 

чергою норми кримінально-виконавчого законодавства (ч. 3 ст. 37, ч. 6 ст. 42, ч. 9 

ст. 154 КВК) мають бути узгоджені з нормами кримінального законодавства. 

Законодавець має повернутися до власного позитивного законодавчого досвіду 

заміни невідбутої частини виправних робіт штрафом.  

Задля дотримання принципу невідворотності кримінальної відповідальності суду 

стосовно осіб, які нездатні відбувати або виконувати покарання, запропоновано 

вирішувати спочатку питання щодо можливості заміни таким засудженим 

призначеного покарання більш м’яким видом покарання. І лише у разі неможливості 

такої заміни – питання про звільнення від відбування покарання. 

5.  Видається очевидною актуальність соціального замовлення на розроблення 

принципів і загальних засад звільнення від покарання. Система принципів 

звільнення від покарання складається з принципів кримінального права, що мають 

специфічний прояв у разі звільнення від покарання, а також власне 

інституціональних принципів звільнення від покарання.  

Для більш ефективного застосування судами норм інституту звільнення від 

покарання потрібно впровадити також загальні засади звільнення від покарання, в 

яких знайдуть вияв і принципи звільнення від покарання.  



 126 

РОЗДІЛ 2 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ 

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ АБО 

ПРИЗНАЧЕНОГО ПОКАРАННЯ   

2.3 Звільнення від призначення покарання у зв’язку із втратою особою 

суспільної небезпечності (ч. 4 ст. 74 КК) 

Звільнення від призначення покарання у зв’язку із втратою особою суспільної 

небезпечності1 (ч. 4 ст. 74 КК) можливе за наявності певної передумови і підстави.  

Передумовою застосування цього виду звільнення від покарання є вчинення 

винуватим злочину невеликої чи середньої тяжкості2, підставою – втрата особою 

суспільної небезпечності [711, с. 140–144]. 

Результати проведеного нами узагальнення судової практики (ми вивчили 

200 судових рішень про застосування ч. 4 ст. 74 КК) свідчать про те, що в 

абсолютній більшості випадків суди звільняли від покарання за аналізованою 

підставою осіб, що вчинили злочини середньої тяжкості (64 %). 

Треба зазначити, що під час вирішення питання про можливість застосування ч. 4 

ст. 74 КК форма вини, стадія вчинення злочину, роль у співучасті винуватого тощо 

(як і інші обставини, що визначають індивідуальний ступінь тяжкості вчиненого 

злочину) до уваги суду братися не повинні.  

Цей вид звільнення від покарання може бути застосований як до осіб, які вчинили 

одиничний злочин невеликої чи середньої тяжкості вперше, так і в разі множинності 

злочинів. Однак, вважаємо, що неодноразову злочинну поведінку особи суд має 

враховувати, визначаючи, наскільки така поведінка є бездоганною.  

У вітчизняній юридичній літературі висловлюються пропозиції законодавчо 

обмежити застосування аналізованого виду звільнення від покарання лише до осіб, 

які вчинили злочин невеликої чи середньої тяжкості вперше [1053, c. 66; 1231, 

                                                
1 Про відмежування цього виду звільнення від покарання від норм про звільнення від 

кримінальної відповідальності (покарання) у зв’язку зі зміною обстановки, внаслідок чого особа 

перестала бути суспільно небезпечною, див., зокрема [821; 846; 885].  
2 Доречно зазначити, що кримінальне законодавство УРСР використовувало поняття 

«небезпечної особи», якою визнавалися, зокрема, безробітний, жебрак, хоча він і не вчиняв будь-

яких протиправних дій. Див.: [1143].   
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c. 219]. Не можемо погодитися з такими пропозиціями. Подібні, більш вимогливі 

умови законодавець висуває для застосування норм іншого кримінально-правового 

інституту – звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною 

обстановки (ст. 48 КК). Водночас для застосування до винного майже всіх норм 

інституту звільнення від покарання наявність «кримінального минулого» винного не 

є здебільшого законодавчою перешкодою.  

Критерії визначення судом втрати особою суспільної небезпечності. Під час 

вирішення судом питання про можливість звільнення особи на підставі ч. 4 ст. 74 

КК від покарання вагоме значення має втрата особою суспільної небезпечності на 

час розгляду справи судом. Втрату особою суспільної небезпечності під час 

застосування цього виду звільнення від покарання визначають за допомогою двох 

критеріїв: 1) поведінка особи (вона має бути бездоганною) та 2) її ставлення до 

праці (воно має бути сумлінним). 

Критерії бездоганної поведінки. Згідно зі Словником української мови, 

бездоганний – такий, що не заслуговує догани; позбавлений будь-яких недоліків 

[1137, c. 126]. У підручниках та науково-практичних коментарях Кримінального 

кодексу України бездоганність поведінки юристи визначають у загальних рисах 

через визначення ставлення особи до життя в сім’ї, суспільстві, трудовому чи 

навчальному колективі [938, c. 300; 1213, c. 330]. Окремі юристи обґрунтовано 

вважають, що поведінка особи в цих сферах громадського життя має бути гідною для 

наслідування іншими особами [1127, c. 240], ідеальною [1020, c. 195]. З останнім 

категорично не погоджується Є. О. Письменський, вважаючи, що ідеальність 

поведінки є занадто завищеною вимогою до особи, яка претендує на застосування 

до себе будь-якого кримінально-правового привілею. У зв’язку з цим автор, на 

нашу думку, помилково вважає, що вживання в повсякденному спілкуванні навіть 

ненормативної лексики не повинно мати вагомого значення [1053, c. 69]. 

На нашу думку, закріплення у ч. 4 ст. 74 КК термінологічного звороту «бездоганна 

поведінка» є в цілому допустимим і навіть необхідним у контексті визначення 

можливості застосування до особи цього виду звільнення від покарання. Всупереч 

думці Є. О. Письменського ми вважаємо, що саме особа, поведінка якої є ідеальною, 
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гідною для наслідування іншими особами, заслуговує на звільнення її від призначення 

покарання. І, навпаки, засуджений, поведінка якого не заслуговує такої оцінки, не має 

розраховувати на застосування до нього аналізованого виду звільнення від покарання. 

Кримінологічна характеристика осіб, що звільняються від покарання у 

зв’язку із втратою суспільної небезпечності. Проведене нами узагальнення 

судової практики дає змогу дати кримінологічну характеристику осіб, що 

звільняються від покарання на підставі ч. 4 ст. 74 КК. Переважно це чоловіки (71 %), 

які є громадянами України (100 %). Більшість із них має середню загальну (44 %), 

середню спеціальну (22 %) або неповну середню освіту (19 %). Осіб, що мають 

вищу (10 %) або незакінчену вищу освіту (3 %), значно менше. 

За сімейним станом більшість таких осіб одружені або є співмешканцями (52 %). 

Кількість неодружених у загальній кількості звільнених від покарання становила 

33 %, а тих осіб, шлюб яких розірвано – 15 %. Майже половина засуджених мають 

дітей. Із них: одну дитину мають 21 % осіб, двох дітей – 13 % винуватих, трьох і 

більше дітей – 7 % звільнених від покарання. 

За родом занять звільнені від покарання за аналізованою підставою розподілилися 

так: робітники (33 %); працездатні, які не працюють і не вчаться (25 %); пенсіонери 

(13 %); підприємці (10 %); службовці (10 %); учні, студенти (5 %); працівники 

сільськогосподарського підприємства (2 %); особи з інвалідністю (1 %); інше (2 %). 

Абсолютна більшість осіб, що звільнялися від покарання на підставі ч. 4 ст. 74 

КК, є не судимими (87 %). Водночас суди застосовують цей вид звільнення від 

покарання до осіб, судимість яких була погашена чи знята (7 %), та тих, хто має 

судимість (6 %). Із останніх 90 % осіб були засуджені за корисливі злочини, а 10 % – 

за злочини у сфері обігу наркотиків. Водночас 66,6 % осіб раніше були звільнені від 

відбування покарання з випробуванням. 

Вирішуючи питання про застосування ч. 4 ст. 74 КК, суди найчастіше 

враховували такі обставини, що характеризують особу винуватого: позитивна 

характеристика винного (91 %); відсутність судимості (77 %); щире каяття (76 %); 

визнання вини (53 %); активне сприяння розкриттю злочину (52 %); наявність на 

піклуванні дітей (31 %); відшкодування збитків (26 %); працевлаштованість винного 
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(25 %); вік особи: неповноліття (4 %), молодість (7 %), похилий вік (13 %); стан 

здоров’я винного (7 %); те, що винний навчається (5 %); ненастання тяжких 

наслідків (5 %); наявність на піклуванні батьків (4 %); створення сім’ї (2 %); 

матеріальне становище винного (2 %); відсутність збитків (1%). 

Своєю чергою, обґрунтовуючи бездоганність поведінки особи, суди посилалися 

на такі обставини справи: позитивна характеристика за місцем проживання (92 %), 

позитивна характеристика за місцем роботи (41 %), обіцянка винного щодо 

позитивної поведінки в майбутньому (12 %), позитивна характеристика за місцем 

навчання (7 %), активна допомога потерпілому (5 %), активна участь у 

громадському житті (7 %). 

Враховуючи наведені положення кримінально-правової доктрини та тенденції 

судової практики в цій сфері, вважаємо, що бездоганна поведінка особи має 

визначатися через оцінювання її поведінки: 1) як особистості; 2) в сім’ї; 3) в 

суспільстві; 4) в трудовому (чи навчальному) колективі; 5) як винуватого у 

вчиненому злочині [773, с. 30–31]. Ми переконані, що лише комплексний підхід до 

визначення цього питання дасть змогу суду об’єктивно та всебічно оцінити 

поведінку особи.  

1) Бездоганна поведінка як особистості. Позитивними рисами поведінки особи 

як особистості є успішне навчання в школі, успішна служба в армії (наявність 

нагород і відзнак), наявність у особи середньої спеціальної або вищої освіти 

(прагнення її здобути), працевлаштованість, зайняття підприємницькою або 

незалежною професійною діяльністю, зайняття спортом, корисне проведення 

вільного часу (зайняття науковою або мистецькою діяльністю, наявність різного 

роду хобі), дотримання загальноприйнятих норм поведінки та моралі (зокрема 

незловживання спиртними напоями, невживання у спілкуванні з іншими 

громадянами ненормативної лексики), законослухняна поведінка (невчинення 

цивільно-правових деліктів, адміністративних чи кримінальних правопорушень). 

2) Бездоганна поведінка в сім’ї. Про наявність цього критерію може свідчити 

проживання особи в родині (зокрема її нещодавнє створення або прагнення 

створити), доброзичливі в ній стосунки, активна участь у її житті, батьківство або 



 130 

материнство, належне піклування про членів родини (зокрема неповнолітніх, 

пристарілих, непрацездатних) тощо. 

3) Бездоганна поведінка в суспільстві. Про позитивну поведінку в суспільстві 

можуть свідчити такі чинники: добрі стосунки з сусідами (зокрема спілкування з 

ними, відгук на різні прохання про допомогу), активна участь у житті територіальної 

громади (участь у благоустрою територій, суботниках тощо), корисне проведення 

вільного часу (наприклад, участь у колективах самодіяльності, організації 

проведення масових заходів), небайдужість до життєвих проблем інших 

(спонсорство, меценатство, волонтерство), участь у діяльності об’єднань громадян 

(зокрема головування або активна участь у діяльності громадських організацій, 

депутатство), відвідування релігійних установ (церкви, мечеті, синагоги).  

4) Бездоганна поведінка в трудовому чи навчальному колективі. Поведінка особи 

в трудовому (чи навчальному) колективі оцінюється здебільшого через її ставлення 

до праці чи навчання (див. нижче). Водночас не останнє значення в такому 

оцінюванні має участь особи в житті трудового колективу (активна участь у його 

зборах, професійних спілках, радах, зайняття виборних посад у трудовому колективі 

на громадських засадах). 

5) Бездоганна поведінка особи як винного у вчиненому  

злочині. Йдеться власне про позитивну посткримінальну поведінку особи. Ознаками 

такої поведінки слід визнати з’явлення особи із зізнанням, її щире каяття, активне 

сприяння розкриттю злочину, визнання особою вини у вчиненому злочині, 

добровільне відшкодування завданих збитків або усунення заподіяної шкоди, 

надання медичної або іншої допомоги потерпілому після вчинення злочину тощо. 

Питання про бездоганність поведінки особи має вирішувати суд у кожному випадку 

індивідуально. У кожній кримінальній справі наведені критерії бездоганної поведінки 

можуть мати різний обсяг та прояв, конкурувати між собою. Наприклад, Приазовський 

районний суд Запорізької області, ухвалюючи рішення про звільнення К. на підставі 

ч. 4 ст. 74 КК від покарання за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК, 

вирішив, що задовільна характеристика винного за місцем проживання та його 

колишнє кримінальне минуле «нейтралізовано» його працевлаштованістю, щирим 
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каяттям, активним сприянням розкриттю злочину, добровільним відшкодуванням 

заподіяної шкоди, сімейним станом та наявністю на утриманні малолітньої дитини 

[567]. В іншій справі Виноградівський районний суд Закарпатської області, 

розглядаючи питання про застосування ч. 4 ст. 74 КК, мотивував звільнення С. від 

покарання його щирим каяттям, «що суттєво знижує суспільну небезпеку вчиненого 

підсудним злочину». Суд також встановив, що С. є пенсіонером за віком, за місцем 

проживання та роботи характеризується посередньо [355]. 

На нашу думку, позитивна поведінка особи виключно як винного у вчиненому 

злочині не може засвідчувати втрату такою особою суспільної небезпечності в 

цілому. Позитивна посткримінальна поведінка є лише складовою характеристики 

особи, що демонструє її ставлення до наслідків вчиненого злочину. Саме тому 

питання про бездоганність поведінки потребує, як уже зазначено вище, 

комплексного підходу. 

У разі невизнання особою вини у вчиненому злочині застосування до неї 

звільнення від покарання на підставі ч. 4 ст. 74 КК є недопустимим. Винний вважає 

свою злочинну поведінку правомірною. Тому ставити питання про втрату ним 

суспільної небезпечності, очевидно, недоцільно. У зв’язку з цим вирок 

Кобеляцького районного суду Полтавської області від 28 квітня 2007 р., яким С. був 

на підставі ч. 4 ст. 74 КК звільнений від покарання за вчинення злочину, 

передбаченого ч. 2 ст. 125 КК, (за умови невизнання ним вини у вчиненні цього 

злочину, невідшкодування потерпілій матеріальної та моральної шкоди) слід 

визнати незаконним [500]. Те саме стосується, до речі, і вироків інших судів [608], 

[525]. Наприклад, обґрунтовуючи правомірність рішення суду нижчої інстанції, 

колегія суду апеляційної інстанції, вважаємо, помилково зазначила, що «не 

визнання засудженою вини є її позицією і перешкодою для звільнення її від 

покарання не являється») [176]. 

Бездоганна поведінка особи має підтверджуватися відповідними документами 

(об’єктивними, неформальними характеристиками з місця проживання, навчання, 

роботи, заявою потерпілого, клопотаннями територіальних громад, об’єднань 

громадян і трудових колективів, іншими матеріалами кримінального провадження). 
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На жаль, окремі суди не обґрунтовують, у чому полягає бездоганність поведінки 

особи (8 % вивчених нами судових рішень).  

Визначення сумлінного ставлення особи до праці. Вивчення нами судової 

практики свідчить про те, що критерій «сумлінне ставлення до праці» суди 

тлумачать неоднозначно. 

Насамперед зазначимо, що у 45 % рішень суди взагалі не зазначили, в чому 

полягає сумлінне ставлення особи до праці. Подекуди складається враження, що 

суд не знає, чим обґрунтувати своє рішення. При цьому окремі суди 

встановлюють, що засуджений не працює, а живе лише за рахунок зайняття 

забороненою господарською діяльністю [547]. 

У 37 % рішень суди враховували лише той факт, що винний працює (не 

розкриваючи якісні показники роботи). І лише в поодиноких випадках суди 

враховували такі якісні показники в роботі особи, як тривалий трудовий стаж, 

наявність заохочень, нагородження грамотами, підвищення кваліфікаційного рівня, 

відсутність стягнень. 

Безумовно, що в сучасних економічних умовах сам факт трудової зайнятості 

особи заслуговує позитивної оцінки. Однак у кримінальному законі йдеться не про 

працевлаштованість особи, а про її сумлінне ставлення до праці. Тому суди мають 

бути переконані в тому, що ухвалене ними рішення про звільнення від покарання за 

аналізованою підставою ґрунтується на законі та відповідає обставинам справи. 

Чимало юристів ставляться до терміна «праця» занадто вузько, розуміючи під 

цим лише роботу за наймом на підставі трудового договору. Втім, узагальнення 

нами судової практики свідчить про те, що суди розуміють термін «праця» в 

широкому значенні – як зайняття особою будь-якою суспільно корисною 

діяльністю, зокрема навчання в навчальному закладі (4 % судових рішень) [45; 353; 

449; 609], строкова служба в армії [441], утримання та належним чином виховання 

малолітніх дітей, а також ведення особою домашнього господарства (7 % справ) 

[552], головування або активна участь у діяльності громадських організацій 

(зокрема ветеранських) [549]. Водночас навчання винного на заочній формі 

навчання суди не розцінюють як зайняття суспільно корисною працею [147]. 
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Згідно зі Словником української мови, праця – діяльність людини; сукупність 

цілеспрямованих дій, що потребують фізичної або розумової енергії і мають своїм 

призначенням створення матеріальних та духовних цінностей; труд [1139, c. 522]. 

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про зайнятість населення», до зайнятого 

населення належать особи, які працюють за наймом на умовах трудового договору 

(контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, особи, які 

забезпечують себе роботою самостійно (у тому числі члени особистих селянських 

господарств), проходять військову чи альтернативну (невійськову) службу, на 

законних підставах працюють за кордоном та які мають доходи від такої зайнятості, 

а також особи, що навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-

технічних та вищих навчальних закладах та поєднують навчання з роботою. 

Своєю чергою, сумлінний – це той, який чесно, старанно, ретельно виконує свої 

обов’язки; добросовісний [1140, c. 838].  

Отже, про сумлінне ставлення особи до праці, на нашу думку, може свідчити 

старанність та добросовісність щодо: праці на умовах трудового чи цивільно-

правового договору, підприємницької чи незалежної професійної діяльності; 

індивідуальної праці; військової служби у Збройних Силах України та служби в 

правоохоронних органах; навчання за денною формою у загальноосвітніх, 

професійно-технічних та вищих навчальних закладах.  

Якісними критеріями сумлінного ставлення до праці є добросовісне виконання 

особою своїх трудових або службових обов’язків на підприємствах, в установах та 

організаціях незалежно від форм власності; дотримання трудової дисципліни та 

правил внутрішнього трудового розпорядку; наявність у особи заохочень (подяк, 

грошових премій, подарунків, цінних подарунків, нагородження державними 

нагородами, почесними грамотами, нагрудними значками і присвоєння почесних 

звань і звання кращого працівника за цією професією); відсутність стягнень; 

прагнення особи підвищити свою професійну кваліфікацію та набути нову 

спеціальність; повна і вчасна сплата податків, зборів (обов’язкових платежів), 

внесків; успішне навчання. 
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Отже, звичайна трудова діяльність (що не вирізняється якісно позитивними 

рисами в роботі), на нашу думку, не дає підстав вважати ставлення особи до праці 

сумлінним. 

Сумлінне ставлення до праці має бути підтверджене відповідними документами, 

зокрема повною та неформальною характеристикою з місця роботи, в якій має 

бути відображено, в чому конкретно полягає сумлінність роботи особи; виписками 

з її трудової книжки; дипломами та посвідченнями; грамотами та подяками; 

податковими деклараціями тощо. 

А якщо особа не працює? Окремого коментування потребують випадки 

застосування судами аналізованого виду звільнення від покарання до осіб, які взагалі 

не працюють. Такі випадки застосування закону траплялися у 14 % судових рішень. 

Вважаємо, що в тих випадках, коли особа є працездатною, однак не працює і не 

робить спроб працевлаштуватися, застосування до неї ч. 4 ст. 74 КК є незаконним і 

необґрунтованим. Наприклад, ухвалюючи рішення про втрату засудженими за ч. 2 

ст. 296 КК суспільної небезпечності суд обґрунтував його тим, що вони в цьому 

злочині розкаялись, виключно позитивно характеризуються за місцем проживання 

та створили сім’ю. Однак критерій ставлення осіб до праці суд узагалі не врахував 

(вони не працюють, раніше притягалися до кримінальної відповідальності) [510].  

Водночас суди нерідко роблять висновок про сумлінне ставлення особи до праці, 

досліджуючи це питання в ретроспективі. У 13 % вивчених нами судових рішень 

аналізований вид звільнення від покарання був застосований до пенсіонерів, з 

урахуванням їхньої успішної колишньої професійної діяльності (іноді ветеранів 

праці [182]). На нашу думку, застосування аналізованих положень закону до цієї 

соціальної категорії є допустимим. Це зумовлено їхнім сумлінним ставленням до 

праці в минулому, зазвичай стійкою бездоганною поведінкою та вчиненням 

злочину виключно через скрутне матеріальне становище, в якому вони опинилися 

внаслідок неефективної соціальної політики держави.  

Проте такі міркування не стосуються осіб, що вийшли на пенсію за віком. 

Наприклад, підставою для скасування вироку Деснянського районного суду 

м. Чернігова від 23 березня 2011 р., яким щодо В. було застосовано ч. 4 ст. 74 КК  
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стало те, що звільнення ніде не працює та є пенсіонеркою за віком [282]. 

Необґрунтованим є також застосування ч. 4 ст. 74 КК до пенсіонерів, які несумлінно 

ставилися до праці протягом своєї колишньої професійної діяльності [275]. 

Чи доцільно вилучити із закону критерій «сумлінне ставлення до праці»? У 

вітчизняній кримінально-правовій доктрині набула поширення думка про те, що 

закріплення в законодавстві критерію «сумлінне ставлення до праці» є зайвим. 

Зокрема, П. Л. Фріс вважає, що цей критерій є рудиментом епохи соціалізму, коли 

виробничій сфері діяльності особи надавали зайвого ідеологічного навантаження 

[1214, c. 396]. На думку А. І. Золотарьова, цей критерій перешкоджає застосуванню 

аналізованого виду звільнення від покарання до осіб, які навчаються, не працюють у 

зв’язку з досягненням пенсійного віку або втратою працездатності за хворобою, а 

також самозайнятих осіб, зокрема підприємців [877, c. 9]. Поділяючи наведені 

позиції, Є. О. Письменський також пропонує виключити з ч. 4 ст. 74 КК термін 

«сумлінне ставлення до праці», оскільки, на його думку, він цілком може бути 

охоплений критерієм «бездоганна поведінка» [1054, c. 72–73]. 

Ми не поділяємо позицій цих учених. Виключення цього критерію із закону 

значно розширить (уже й так широку) судову дискрецію. За умови, що цей вид 

звільнення від покарання суди застосовують здебільшого до осіб, поведінка яких є 

лише нормальною (далекою від бездоганної), а незайнятість суспільно корисною 

діяльністю, своєю чергою, не буде перепоною до застосування ч. 4 ст. 74 КК, цей 

вид звільнення від покарання перетвориться не на виняток (як планував 

законодавець), а на правило застосування кримінального закону. 

Натомість соціальна зайнятість осіб, зайняття будь-якими видами суспільно 

корисної діяльності, чи то навчання, мистецтво, наука, підприємницька чи 

незалежна професійна діяльність, ведення домашнього господарства чи активна 

участь у діяльності громадських організацій, підкреслює позитивні установки особи 

на законослухняне життя. Такі особи є здебільшого випадковими злочинцями. 

Зробивши неправильний, хибний крок у житті, у подальшому такі особи здатні 

виправитися і без застосування до них покарання. Отже, на нашу думку, положення 

кримінального закону в цій частині потребує лише подальшого вдосконалення. 
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Вважаємо, що цей критерій потребує певного розширення для усунення 

суперечливого, спірного застосування закону судами. На нашу думку, у ч. 4 ст. 74 

КК потрібно відобразити, що висновок про втрату особою суспільної небезпечності 

суд може зробити на підставі сумлінного ставлення особи не лише до праці (як 

зазначено в законі), а й до зайняття будь-якою суспільно корисною діяльністю. 

Час бездоганної поведінки та сумлінного ставлення до праці. Трапляється, що 

юристи не можуть визначитися, який період часу треба брати до уваги оцінюючи 

бездоганну поведінку особи та її ставлення до праці: до, під час, чи після вчинення 

злочину [653, c. 92]. Є. О. Письменьский вважає, що час бездоганної поведінки і 

сумлінного ставлення до праці з боку особи може стосуватися лише періоду після 

вчинення злочину, оскільки сам факт його вчинення вже яскраво свідчить про певну 

небездоганність поведінки особи [1053, c. 67]. Такий підхід, на нашу думку, є спірним. 

Вивчаючи особу винного, суд має досліджувати поведінку особи та її ставлення 

до зайняття суспільно корисною діяльністю як до, так і після вчинення злочину. Він 

має порівняти минулу та нинішню поведінку. Саме такий підхід дасть змогу суду 

повно, об’єктивно та всебічно оцінити поведінку особи протягом її соціально 

активного життя. Нерідко винуватий після притягнення до кримінальної 

відповідальності прагне нещиро продемонструвати органу досудового 

розслідування та суду найкращі людські якості, стати, так би мовити, «білішим за 

сніг». Адже завдяки такій поведінці можна розраховувати на застосування судом 

норм про звільнення від кримінальної відповідальності, звільнення від покарання, 

пом’якшення покарання, призначення несуворого покарання тощо. Однак, 

насправді, це не відповідає дійсності: особа й надалі лишається суспільно 

небезпечною. Саме тому дослідження поведінки в ретроспективному аспекті (до 

вчинення злочину) дасть змогу значно зменшити ризик припуститися помилки 

стосовно стану справжньої суспільної небезпеки особи. 

Аналогічний підхід використовується і в судовій практиці. Зокрема, 

обґрунтовуючи зміну вироку щодо С., суд апеляційної інстанції правомірно 

зазначив: до розгляду справи в суді С. ніде не працював та суспільно корисною 

діяльністю не займався, а влаштувався на роботу лише 1 жовтня 2010 р. під час 
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розгляду справи в суді першої інстанції. До моменту винесення вироку С. працював 

незначний проміжок часу, отже, неможливо зробити висновок про його бездоганну 

поведінку та сумлінне ставлення до праці [274]. 

Варто зазначити, що окремі юристи пропонують почекати для того, щоб зробити 

об’єктивний висновок про стан суспільної небезпечності особи саме після вчинення 

нею злочину. Зокрема, А. І. Золотарьов переконаний у тому, що суд має простежити 

лінію поведінки особи після вчинення злочину, як мінімум, один календарний рік [877, 

c. 172]. Своєю чергою, Є. О. Письменський вважає, що суд має визначати такий строк 

по-різному в кожній кримінальній справі: «для когось кілька місяців буде достатнім 

строком, щоб продемонструвати недоцільність застосування заходів кримінально-

правової репресії, а комусь й кілька років для цього не вистачить» [1053, c. 67]. 

Вважаємо, що пропозиції цих учених певною мірою є відірваними від реальної, 

«живої» практики застосування кримінального закону. Вчені не враховують, що суд 

розглядає справи про вчинення злочинів невеликої та середньої тяжкості, строк 

розгляду яких у абсолютній більшості випадків (якщо учасники процесу 

демонструють належну процесуальну поведінку) не перевищує зазвичай шести 

календарних місяців1. За таких обставин постає запитання: що має робити суд для 

того, щоб простежити лінію поведінки особи після вчинення злочину протягом 

календарного року (чи навіть більше)? Зупиняти розгляд справ, яких у провадженні 

кожного судді більш ніж достатньо? Відкладати судові засідання? Які законні 

підстави для ухвалення таких процесуальних рішень? 

Водночас ми переконані, що для зменшення помилок у вирішенні питання про 

можливість звільнення особи від покарання у зв’язку із втратою суспільної 

небезпечності суд має обов’язково доручати представнику персоналу органу пробації 

                                                
1 У вивчених нами кримінальних справах суди ухвалювали рішення про звільнення від 

покарання за аналізованою підставою: через 2 місяці після вчинення злочину – у 19 % 

кримінальних справ; через 3 місяці після вчинення злочину – у 13 % справ (такий самий 

відсоток справ було розглянуто через 4 місяці після вчинення злочину); через 5 місяців після 

вчинення злочину – у 5 % справ; через 6 місяців після вчинення злочину – у 10 % справ; до 

9 місяців після вчинення злочину – у 8 % справ (такий самий відсоток справ було розглянуто до 

12 місяців після вчинення злочину); понад 12 місяців після вчинення злочину було розглянуто 

10 % справ, а понад 24 місяці після вчинення злочину – 5 % справ. Розгляд судами справ більше 

ніж 6 місяців зумовлений неналежною процесуальною поведінкою учасників процесу 

(ухиленням від суду винного, неявкою в судове засідання захисників, свідків  тощо). 
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скласти досудову доповідь (ст. 314-1 КПК), а за потреби – призначити судово-

психологічну експертизу, що має визначити психологічні особливості винного 

(установки, ціннісні орієнтації, характер та щирість поведінки). 

Врахування психологічної характеристики особи дозволяє суду визначитися з 

випадковістю або закономірністю вчинення особою злочину, встановити причини 

його вчинення і на основі цього обрати міру покарання, максимально ефективну для 

досягнення його мети [1065, c. 140]. Тому під час вирішення судом питання про 

можливість звільнення від покарання на підставі ч. 4 ст. 74 КК суду іноді доцільно 

призначати судово-психологічну експертизу.  

Наведені положення дозволяють нам створити кримінологічний портрет особи, 

яка може бути звільнена від призначення покарання у зв’язку із втратою суспільної 

небезпечності. Це, зазвичай, засуджений, який вчинив злочин невеликої або 

середньої тяжкості уперше; визнав вину та насправді щиро розкаявся й активно 

сприяв розкриттю злочину; добровільно відшкодував збитки (усунув заподіяну 

шкоду); бездоганно поводиться (як до, так і після вчинення злочину) в сім’ї, в 

суспільстві, в трудовому чи навчальному колективі; має сім’ю та на утриманні 

неповнолітніх дітей та/або непрацездатних батьків; сумлінно ставиться до праці або 

до зайняття іншою суспільно корисною діяльністю; за оцінкою органу пробації 

ризик вчинення ними повторного кримінального правопорушення є низьким, а 

висновок судово-психологічної експертизи засвідчує позитивні установки, ціннісні 

орієнтації, характер та щирість його поведінки.  

Чи має суд перед звільненням від покарання на підставі ч. 4 ст. 74 КК спочатку 

призначити покарання? У вітчизняній кримінально-правовій доктрині є усталеним 

положення про те, що звільнення від покарання на підставі ч. 4 ст. 74 КК є формою 

реалізації кримінальної відповідальності, за якої винний засуджується без 

призначення покарання. У КК це доктринальне положення частково знайшло 

відображення у ч. 3 ст. 89 КК (правові наслідки судимості). Очевидно, саме тому в 

судовій практиці можна знайти рішення, в яких суд перед вирішенням питання про 

застосування до винного ч. 4 ст. 74 КК не призначає йому покарання. Таке 

застосування закону мало місце майже у 1/3 вивчених нами судових рішень.  
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Проте ці доктринальні положення та положення матеріального права 

законодавець не узгодив із нормами процесуального права. Зокрема, в ст. 335 КПК 

(в редакції 1960 р.) не було передбачено можливості постановлення вироку без 

призначення покарання. У зв’язку з цим рішення судів першої інстанції, в яких під 

час постановлення вироку суд звільняв винного від покарання на підставі ч. 4 ст. 74 

КК без призначення певного його виду та міри, скасовувалися судами вищої 

інстанції. Наприклад, вироком Приазовського районного суду Запорізької області від 

25 вересня 2007 р. К. був засуджений за злочин, передбачений ч. 2 ст. 190 КК, і на 

підставі ч. 4 ст. 74 КК звільнений від покарання. Ухвалою Верховного Суду України 

від 22 січня 2009 р. цей вирок було скасовано у зв’язку з порушенням норм 

кримінально-процесуального закону. Обґрунтовуючи своє рішення, суд касаційної 

інстанції вказав: у суду першої інстанції були підстави для звільнення К. від 

покарання на підставі ч. 4 ст. 74 КК, однак, визнавши К. винним у вчиненні злочину 

та звільнивши від покарання, суд не призначив йому самого покарання [346]. 

Тому в більшості випадків (68 %) суди перед застосуванням ч. 4 ст. 74 КК, 

керуючись положеннями КПК 1960 р., спочатку призначали певний вид та міру 

покарання винуватому. Оскільки суд розглядає справи про злочини невеликої чи 

середньої тяжкості, то й призначене покарання здебільшого не є суворим: штраф 

(31 %), позбавлення волі (13 %), обмеження волі (11 %), арешт (4 %), громадські 

роботи (4 %), виправні роботи (1 %). 

Не вирішив однозначно цю проблему законодавець і в Кримінальному 

процесуальному кодексі України (в редакції 2012 р.). У ньому питання про 

можливість постановлення вироку суду без призначення покарання стало ще більш 

заплутаним. 

Питання про звільнення від покарання на підставі ч. 4 ст. 74 КК суд має 

вирішувати на стадії ухвалення обвинувального вироку. Однак у ч. 2 ст. 373 КПК 

«Види вироків» зазначено, що, якщо обвинувачений визнається винним у вчиненні 

кримінального правопорушення, суд ухвалює обвинувальний вирок і призначає 

покарання, звільняє від покарання чи від його відбування у випадках, передбачених 

законом України про кримінальну відповідальність, або застосовує інші заходи, 
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передбачені законом України про кримінальну відповідальність. Отже, законодавець 

не передбачає в цій нормі виду обвинувального вироку без призначення покарання.  

Звернення до частин 3 та 4 ст. 374 КПК, у яких конкретизовано зміст вироку, 

також не дає очікуваної відповіді. У цих нормах ідеться про необхідність 

відображення в мотивувальній та резолютивній частинах вироку рішення суду про 

звільнення від відбування покарання. І лише в ч. 1 ст. 377 КПК «Звільнення 

обвинуваченого з-під варти» допускається, що суд може ухвалити обвинувальний 

вирок без призначення покарання.  

Як на такі неоднозначні положення закону реагувати судам? Наразі під час 

застосування ч. 4 ст. 74 КК суди ухвалюють вироки як із призначенням особі 

покарання і звільненням від нього [611], так і без призначення покарання, однак, 

звільняючи від нього [511].  

У контексті аналізованого вважаємо доцільним звернути увагу і на те, якою має 

бути резолютивна частина обвинувального вироку про звільнення від покарання у 

зв’язку з втратою особою суспільної небезпечності. Це питання не є надуманим, 

оскільки в судовій практиці суду по-різному формулюють рішення про те, від чого 

звільняється особа. В абсолютній більшості випадків (85 %) суди зазначають, що 

особа звільняється від покарання або навіть – від відбування покарання (4 %). Проте 

іноді суди, вважаємо, правильно формулюють рішення, яке відповідає змісту 

аналізованого виду звільнення від покарання, вказуючи, що винний звільняється від 

призначення покарання.  

В аналізованому контексті заслуговує на увагу редакція ст. 79 КК Республіки 

Білорусь «Засудження без призначення покарання», в якій прямо зазначено, що за 

наявності встановлених законом підстав суд ухвалює обвинувальний вирок без 

призначення покарання [1185]. Ця норма застосовуються судами цієї країни не так 

часто (наприклад в 2011 р. ст. 79 КК Республіки Білорусь була застосована лише 

щодо 0,4 % від загальної кількості засуджених) [1238, c. 105].      

Чи може особа бути звільнена від покарання у зв’язку із втратою нею суспільної 

небезпечності у разі сукупності злочинів чи вироків? У судовій практиці 

трапляються випадки застосування ч. 4 ст. 74 КК у разі сукупності злочинів. 
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Кримінальний кодекс України будь-яких заборон для такого застосування закону не 

передбачає. Водночас видається правильною практика тих судів, що застосовують 

ч. 4 ст. 74 КК лише у разі ідеальної сукупності. Реальна сукупність злочинів 

свідчить переважно про більш негативні внутрішні установки особи і навряд чи 

може бути показником її бездоганної поведінки. Те саме, до речі, стосується і 

недоцільності застосування ч. 4 ст. 74 КК у разі сукупності вироків. 

Водночас постає питання про порядок звільнення винуватого від покарання на 

підставі ч. 4 ст. 74 КК у разі сукупності злочинів. За чинності КПК 1960 р. (що не 

передбачав можливості постановлення обвинувального вироку без призначення 

покарання) це питання суди вирішували так: відповідно до ст. 70 КК суд, 

призначивши покарання (основне і додаткове) за кожний злочин окремо, визначав 

остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим 

або шляхом повного чи часткового складання призначених покарань. Після 

призначення покарання за сукупністю злочинів суд звільняв особу від покарання на 

підставі ч. 4 ст. 74 КК [447; 458; 610]. 

У зв’язку з набранням чинності КПК 2012 р. аналізоване питання вирішується по-

іншому. Оскільки обвинувальний вирок може бути ухвалений судом без призначення 

покарання, то у разі сукупності злочинів суд має право застосовувати ч. 4 ст. 74 КК 

щодо кожного злочину окремо, не використовуючи положення ст. 70 КК.  

У судовій практиці трапляються випадки невиправданого, на нашу думку, 

застосування положень ч. 4 ст. 74 КК у разі неможливості призначення особі з огляду 

на її вік чи стан покарання, передбаченого санкцією статті (частини статті) Особливої 

частини Кримінального кодексу України [314; 354]. Очевидно, таке застосування 

закону зумовлено тим, що цей вид звільнення від покарання асоціюється з формою 

реалізації кримінальної відповідальності, яка передбачає засудження особи без 

призначення покарання. У контексті аналізованого вкотре варте уваги роз’яснення 

Верховного Суду України, на яке зазвичай посилаються суди, застосовуючи ч. 4 

ст. 74 КК у зазначених вище ситуаціях. Зокрема, у абз. 7 п. 8 ППВС «Про практику 

призначення судами кримінального покарання» від 24 жовтня 2003 р. № 7 

зазначено: суд не вправі перейти до більш м’якого виду покарання у випадках, коли 
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санкцією закону, за яким засуджується особа, передбачено лише такі покарання, які 

з огляду на її вік чи стан не можуть бути до неї застосовані. У таких випадках суд, за 

наявності до того підстав (курсив мій. – О. Г.), відповідно до ст. 7 КПК повинен 

закрити справу і звільнити особу від кримінальної відповідальності або постановити 

обвинувальний вирок і звільнити засудженого від покарання. Отже, за змістом цього 

роз’яснення звільнити особу від покарання відповідно до ч. 4 ст. 74 КК (якщо воно 

не може бути призначене з огляду на вік чи стан особи) можна лише за наявності до 

того підстав (бездоганної поведінки та сумлінного ставлення до праці). Якщо цих 

підстав не встановлено, звільнення таких осіб від покарання на підставі ч. 4 т. 74 

КК, на нашу думку, суперечить змісту кримінального закону. 

Отже, звільнення від призначення покарання у зв’язку із втратою особою 

суспільної небезпечності є затребуваним судовою практикою. Утім положення ч. 4 

ст. 74 КК потребують вдосконалення.  

 

2.2 Звільнення від призначеного покарання у зв’язку з усуненням законом 

караності діяння, за яке засуджено особу (ч. 2 ст. 74 КК) 

 

Звільнення від призначеного покарання осіб, засуджених за діяння, караність 

якого усунута, передбачене ч. 2 ст. 74 КК. Застосування положень цієї норми 

ґрунтується на положеннях ст. 5 КК про зворотну дію кримінального закону в часі. 

Згідно з ч. 1 ст. 5 КК закон про кримінальну відповідальність, що скасовує 

злочинність діяння або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію в 

часі. Такий закон поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання 

таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули 

покарання, але мають судимість. 

Проведений нами аналіз кримінального законодавства, теорії кримінального права 

та судової практики (вивчено 150 судових рішень, у яких суди ухвалювали рішення 

про застосування ч. 2 ст. 74 КК) демонструє, що в основі звільнення від призначеного 

покарання у зв’язку з усуненням законом караності діяння, за яке засуджено особу, 

можуть фігурувати різні причини: 1) новели «нового» кримінального законодавства; 
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2) виключення з чинного КК певної статті (частини статті) Особливої частини цього 

Кодексу; 3) внесення змін до статті (частини статті) Особливої частини КК; 

4) внесення змін до статті (частини статті) Загальної частини КК; 5) внесення 

відповідних змін до інших нормативно-правових актів [709; с. 152–155; 765, с. 40–42]; 

6) визнання такою, що не відповідає Конституції (є неконституційною) статті 

(частини статті) Особливої частини КК; 7) офіційне тлумачення закону про 

кримінальну відповідальність, що змінює обсяг забороненої законом поведінки.  

Звільнення від призначеного покарання у зв’язку з усуненням караності  

діяння новелами «нового» кримінального законодавства. Засуджений може 

бути звільнений від покарання у зв’язку із принципово іншим вирішенням питань 

про кримінальну відповідальність осіб у «новому» Кримінальному кодексі України 

порівняно з положеннями «старого» Кодексу.  

Караність діяння може бути усунута законодавцем передусім шляхом 

виключення з положень «нового» Кримінального кодексу суспільно небезпечних 

діянь, відповідальність за які була передбачена в Особливій частині «старого» 

Кодексу. Згідно з правовим принципом nullum crimen sine lege (немає злочину без 

вказівки закону) особи, засуджені за Кримінальним кодексом 1960 р. за діяння, 

відповідальність за які не передбачена Кримінальним кодексом 2001 р., підлягають 

звільненню від покарання (основного і додаткового) на підставі ч. 2 ст. 74 КК 

2001 р. (пп. «в»–«е» п. 1 розд. II Прикінцевих та перехідних положень 

Кримінального кодексу України 2001 р. відповідно).  

Водночас караність діяння може бути усунута шляхом внесення змін у 

положення не лише Особливої, а й Загальної частини «нового» кримінального 

законодавства. Завдяки якісно іншому підходу, використаному законодавцем щодо 

закріплення реального принципу чинності закону про кримінальну відповідальність 

у просторі, у Загальній частині Кримінального кодексу України 2001 р. по-іншому 

стало вирішуватися питання про кримінальну відповідальність громадян України, 

які вчинили злочини за межами України і зазнали покарання за кордоном. Якщо 

згідно з ч. 3 ст. 5 Кримінального кодексу України 1960 р. таким особам суд міг 

пом’якшити призначене їм покарання або повністю звільнити від відбування 
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покарання, то відповідно до ч. 2 ст. 7 Кримінального кодексу України 2001 р. такі 

особи згідно з правовим принципом ne bis in idem (двічі за одне й те саме не 

карають) вже не можуть бути притягнуті в Україні до кримінальної 

відповідальності за ці злочини. Отже, особи, засуджені на підставі ч. 3 ст. 5 

Кримінального кодексу України 1960 р., після набрання чинності «новим» 

Кодексом підлягають звільненню від покарання (основного і додаткового) на 

підставі ч. 2 ст. 74 КК 2001 р. (пп. «а» п. 1 розд. II Прикінцевих та перехідних 

положень Кримінального кодексу України 2001 р.).  

Законодавець переоцінив положення «старого» Кримінального кодексу України 

також про відповідальність осіб, що вчинили готування до злочину невеликої 

тяжкості. Якщо згідно зі ст. 17 КК 1960 р. готування до злочину невеликої тяжкості 

визнавалося караним, то відповідно до ч. 2 ст. 14 КК 2001 р. такі дії вже не є 

злочинними (якщо в діях особи немає ознак іншого складу злочину). У зв’язку з цим 

особи, засуджені за готування до злочину за ч. 1 ст. 17 та відповідними статтями 

Особливої частини Кримінального кодексу України 1960 р., якщо ці злочини належать 

до злочинів невеликої тяжкості, після набрання чинності «новим» Кодексом, 

підлягали звільненню від покарання (основного і додаткового) на підставі ч. 2 ст. 74 

КК 2001 р. (пп. «б» п. 1 розд. II Прикінцевих та перехідних положень КК 2001 р.).  

Кримінальний кодекс України 2001 р. порівняно з попереднім законом установив 

норми, в яких дається визначення понять форм співучасті, зокрема й поняття 

«вчинення злочину організованою групою» (ч. 3 ст. 28 КК). Це нормативне 

нововведення передбачає його застосування до злочинів, які вчинюються після 

набрання ним чинності й водночас можуть мати значення для правозастосування 

щодо злочинів, вчинених до набрання новим законом чинності. Інакше кажучи, 

законодавче визначення поняття співучасті зумовлює насамперед застосування 

принципу зворотної дії закону в часі. Саме в такому значенні має розумітися дія 

закону про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом’якшує 

кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи [1077]. 
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Звільнення від покарання у зв’язку з виключенням з чинного 

Кримінального кодексу певної статті (частини статті) Особливої частини 

Кодексу. Іншим способом усунення законодавцем караності діяння є виключення з 

чинного Кримінального кодексу певної статті (частини статті) Особливої частини 

Кодексу [764, с. 282–284]. Зокрема, на підставі Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо перетинання державного кордону 

України» № 1723-ІV від 18 травня 2004 р. з Кримінального кодексу виключено 

ст. 331 [1197]; на підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінального та 

Кримінально-процесуального кодексів України щодо запобігання тероризму» 

№ 170-V від 21 вересня 2006 р. – частини 4, 5 ст. 258 [1199]; на підставі Закону 

України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального 

кодексів України щодо гуманізації кримінальної відповідальності» № 270-VI від 

15 квітня 2008 р. (далі – Закон № 270-VI від 15 квітня 2008 р.) – ст. 188, ч. 1 ст. 413 

[1200]; на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері 

господарської діяльності» № 4025-VI від 15 листопада 2011 р. (далі – Закон № 4025-

VI від 15 листопада 2011 р.) – статті 202, 203, 207, 208, 214, 215, 217, 218, 220, 221, 

223, 225, 226, 228, 230, 234, 235 [691]; на підставі Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо 

імплементації до національного законодавства положень статті 19 Конвенції ООН 

проти корупції» № 746-VII від 21 лютого 2014 р.– статті 365-1, 423 і 424 [694]. 

Відповідно особи, засуджені за ці діяння, підлягають, як правило, негайному 

звільненню від призначеного судом покарання. 

Водночас, застосовуючи закон про кримінальну відповідальність у цій частині, 

судам треба мати на увазі застереження, що містяться в прикінцевих положеннях 

відповідних законів. Згідно з п. 6 Прикінцевих положень Закону № 270-VI від 

15 квітня 2008 р. суди повинні були переглянути кримінальні справи стосовно осіб, 

які вчинили злочин, передбачений ст. 188 КК, для вирішення питання щодо зміни 

кваліфікації діянь цих осіб на інші відповідні частини статей КК. 
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Проведене нами узагальнення судової практики щодо перегляду кримінальних 

справ стосовно осіб, які вчинили злочин, передбачений ст. 188 КК, свідчить про те, 

що окремі суди неоднаково застосовували закон про кримінальну відповідальність у 

цій частині. Зокрема, постановою Згурівського районного суду Київської області від 

3 вересня 2008 р. О., засудженого вироком цього районного суду від 23 червня 

2005 р. за ч. 1 ст. 188 КК до 3 років позбавлення волі із застосуванням ст. 75 КК, на 

підставі ч. 2 ст. 74 КК було звільнено від покарання у зв’язку з декриміналізацією 

цього діяння Законом № 270-VI від 15 квітня 2008 р. Водночас питання щодо зміни 

кваліфікації дій О. на іншу відповідну частину статті КК всупереч п. 6 Прикінцевих 

положень цього Закону судом не вирішувалося [475]. Таке застосування закону про 

кримінальну відповідальність, на нашу думку, суперечить його змісту. 

Вважаємо правильною практику тих судів, які, переглядаючи кримінальні справи 

стосовно осіб, котрі вчинили злочин, передбачений ст. 188 КК, перекваліфіковували 

дії цих осіб на відповідні частини ст. 185 КК. Прикладом такого правильного 

вирішення аналізованого питання є постанова Солонянського районного суду 

Дніпропетровської області від 13 червня 2008 р. стосовно Л., який вироком 

Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 6 квітня 

2005 р. був засуджений за ч. 2 ст. 188, ч. 2 ст. 15–ч. 2 ст. 188 КК із застосуванням 

ст. 70 КК до 5 років 6 місяців позбавлення волі. Солонянський районний суд 

Дніпропетровської області, переглядаючи кримінальну справу щодо Л., дійшов 

обґрунтованого висновку про те, що, оскільки засуджений Л. вчинив повторну 

крадіжку чужого майна та замах на повторну крадіжку чужого майна, його дії 

підлягають перекваліфікації з ч. 2 ст. 188 КК на ч. 2 ст. 185 КК України та з ч. 2 

ст. 15 – ч. 2 ст. 188 на ч. 2 ст. 15 – ст. 185 КК відповідно [588]. 

На нашу думку, подібне положення щодо необхідності перегляду судами 

кримінальних справ та зміни кваліфікації дій відповідних осіб законодавцю варто 

було б закріпити і в Прикінцевих положеннях Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні 

правопорушення» № 3207-VI від 7 квітня 2011 р. [689] До 7 квітня 2011 р. суб’єктами 

злочинів, передбачених статтями 364–368, 370 КК, визнавалися особи, які, зокрема, 
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обіймали постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях 

незалежно від форми власності посади, пов’язані з виконанням організаційно-

розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або виконували такі 

обов’язки за спеціальним повноваженням (ч. 1 примітки до ст. 364 КК). Після 

набрання чинності Законом України № 3207-VI від 7 квітня 2011 р. суб’єктами 

злочинів, передбачених статтями 364, 365, 368, 3682 КК, стали визнаватися особи, які, 

зокрема, постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням обіймають постійно 

чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на 

державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, 

пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських 

функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням. 

Розглядаючи кримінальні справи про злочини, передбачені, зокрема, статтями 

364, 365, 366 КК, вчинені особами, що після набрання чинності Законом № 3207-VI 

від 7 квітня 2011 р. фактично втратили ознаки службової особи, суди 

перекваліфіковували дії таких осіб на інші відповідні статті (частини статей) 

Кримінального кодексу. Наприклад, вироком Ковельського міськрайонного суду 

Волинської області від 11 січня 2012 р. дії приватного нотаріуса А., який, 

підробивши довіреність, своїми діями спричинив тяжкі наслідки інтересам законних 

спадкоємців, були кваліфіковані за ч. 2 ст. 366 КК. Апеляційний суд Волинської 

області своєю ухвалою від 16 березня 2012 р. цей вирок змінив, перекваліфікувавши 

дії А. з ч. 2 ст. 366 КК на ч. 1 ст. 358 КК (в редакції закону № 3207-VI від 7 квітня 

2011 р.). Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ від 26 лютого 2013 р. ухвалу Апеляційного суду Волинської 

області від 16 березня 2012 р. залишено без змін [364]. В аналогічний спосіб були 

перекваліфіковані дії приватного нотаріуса К. і ухвалою Вищого спеціалізованого 

суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 21 лютого 2012 р. [365]. 

Наведемо також інший приклад. Вироком суду першої інстанції дії В. були 

кваліфіковані за ч. 2 ст. 368, ч. 1 ст. 366  КК. Ухвалою суду апеляційної інстанції цей 

вирок залишено без змін. Касаційний суд, беручи до уваги зазначені вище зміни до 
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п. 1 примітки ст. 364 КК та положення ч. 1 ст. 5 КК, своєю ухвалою від 22 листопада 

2012 р. перекваліфікував дії В. на ч. 2 ст. 3682 та ч. 1 ст. 358 КК відповідно [366]. 

Вивчення нами судової практики свідчить про те, що касаційний суд 

перекваліфіковував схожим чином (або залишав у силі рішення судів нижчих 

інстанцій) дії і інших службових осіб, які після набрання чинності Законом України 

№ 3207-VI від 7 квітня 2011 р. стали визначатися як службові особи юридичної 

особи приватного права (див., зокрема, ухвалу від 10 січня 2013 р. [366], ухвалу від 

17 січня 2013 р. [367]). 

Не було передбачено порядку перегляду кримінальних справ стосовно осіб, які 

вчинили злочини, передбачені ст. 364, 365 КК, і були засуджені за цими статтями, на 

жаль, і Прикінцевими положеннями Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо 

імплементації до національного законодавства положень статті 19 Конвенції ООН 

проти корупції» № 746-VII від 21 лютого 2014 р. [694] Це призвело до того, що 

особи, засуджені, зокрема, до набрання чинності Законом України № 746-VII за ч. 3 

ст. 364 КК, стали звільнятися від покарання у зв’язку з декриміналізацією цим 

Законом ч. 3 ст. 364 КК (однак такі дії могли бути кваліфіковані судом за частинами 1 

чи 2 ст. 364 КК [62]). За прямої невизначеності Законом України № 746-VII порядку 

перегляду кримінальних справ стосовно осіб, засуджених за статтями 364, 365 КК, 

суди, не маючи можливості на стадії виконання вироку перекваліфікувати дії винних 

на інші частини ст. 364 КК без відновлення кримінального провадження та зміни 

пред’явленого обвинувачення, надання можливості захисту від нового 

обвинувачення, були змушені звільняти таких осіб від призначеного покарання на 

підставі ч. 2 ст. 74 КК у зв’язку з декриміналізацією ч. 3 ст. 364 КК [140; 600].  

Звільнення від покарання у зв’язку із внесенням змін до диспозиції статті 

(частини статті) Особливої частини Кримінального кодексу. Повертаючись до 

питання про способи усунення законодавцем караності діяння, зазначимо, що одним 

із таких способів є також внесення змін до диспозиції статті (частини статті) 

Особливої частини Кримінального кодексу. Прикладом такого законодавчого 

рішення можуть бути зміни, внесені до ч. 1 ст. 310 КК Законом України № 270-VI від 
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15 квітня 2008 р. Відповідно до цих змін законодавець усунув караність незаконного 

посіву або вирощування снотворного маку менше ніж 100 рослин. Отже, постанову 

Армянського міського суду Автономної Республіки Крим від 30 вересня 2008 р. про 

звільнення на підставі ч. 2 ст. 74, ч. 1 ст. 5 КК від покарання Е., що був засуджений 

вироком Армянського міського суду Автономної Республіки Крим від 3 грудня 

2007 р. за незаконний посів та вирощування снотворного маку в кількості п’яти 

рослин, слід визнати законною та обґрунтованою [290].  

Наведемо й інший приклад. Законом № 4025-VI від 15 листопада 2011 р. була 

виключена кримінальна відповідальність за «товарну» контрабанду (ст. 201 КК). У 

зв’язку з цим особи, засуджені за контрабанду товарів, підлягають негайному 

звільненню від призначеного судом покарання. Зокрема, вироком Сумського 

районного суду Сумської області від 18 червня 2010 р. Н. був засуджений за ч. 2 

ст. 201 КК до 5 років позбавлення волі, із застосуванням ст. 75 КК.  

Краснопільський районний суд Сумської області своєю постановою від 3 лютого 

2012 р. на підставі ч. 2 ст. 74, ч. 2 ст. 5 КК звільнив Н. від покарання, призначеного 

Сумським районним судом Сумської області, у зв’язку з декриміналізацією 

законодавцем контрабанди товарів, вчиненої у великих розмірах [512]. 

Одним із засобів нормотворчої техніки щодо об’єктивізації нормативного змісту 

кримінального закону України, зокрема, є примітки. Вони є елементами тексту 

кримінального закону України, що мають обов’язковий і нормативний характер, 

конкретизують кримінально-правовий припис та застосовуються разом зі статтею  

КК [859, c. 95, 167]. В примітках закріпляються визначальні норми та норми 

приписи [1221, c. 456]. 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих  

актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням 

Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України» 

№ 1261-VII від 13 травня 2014 р. [695] до п. 3 примітки до ст. 364 КК України, яка 

застосовується і для визначення складів злочинів, передбачених статтями 364, 364-1, 

365, 365-2, 367 КК, внесено зміни, якими змінено поняття «істотної шкоди» як ознаки 

складу цих злочинів. Відповідно до змін, внесених Законом № 1261-VII, «істотною 
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шкодою у статтях 364, 364-1, 365, 365-2, 367 КК тепер вважається лише така шкода, 

яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян». 

Така шкода може бути майновою, а також включати прояви немайнової шкоди, але 

тільки ті, які можуть одержати майнове відшкодування (як істотна шкода може 

враховуватися будь-яка за характером шкода, якщо вона піддається грошовій оцінці та 

відповідно до такої оцінки досягла встановленого розміру) [1078]. Зазначені зміни 

призвели фактично до часткової декриміналізації зазначених протиправних діянь, 

оскільки до набрання чинності Законом № 1261-VII ознака «істотна шкода» у складах 

злочинів, передбачених статтями 364–367 КК, розумілась як така, що охоплює 

суспільно небезпечні наслідки у вигляді і майнової шкоди, і наслідки у вигляді 

немайнової шкоди (які могли і не одержувати майнове відшкодування). 

Варто погодитися з Ю. В. Гродецьким, що таку декриміналізацію навряд чи 

можна визнати корисною [802, c. 232]. Вона спричинила не лише низку дискусій 

серед юристів, а й появу прогалин у кримінальному законі [16]. Однак ця 

декриміналізація порушує питання і про застосування норм про зворотну дію закону 

про кримінальну відповідальність у часі стосовно осіб, які до набрання чинності 

Законом № 1261-VII були засуджені за службове зловживання, службову недбалість 

та інші вказані вище діяння, коли їх наслідки виражалися в заподіяні шкоди 

нематеріального характеру [15, c.11–12].  

Звільнення від покарання у зв’язку із внесенням змін до статей (частин 

статей) Загальної частини Кримінального кодексу України. Караність діяння 

може бути усунена також шляхом внесення змін до статей (частин статей) Загальної 

частини КК. Наприклад, у зв’язку із заміною Законом № 270-VI від 15 квітня 2008 р. 

у ч. 4 ст. 28 КК слів «(три і більше)» на «(п’ять і більше)» звільненню від 

призначеного судом покарання підлягають особи, засуджені за статтями 255, 256 

КК, а також особи, засуджені за ст. 257 КК (у разі якщо банда діяла як стійке 

ієрархічне угруповання), якщо ці злочини були вчинені у складі менше п’яти осіб. 

Знову звернемося до судової практики. Вироком Звенигородського міського суду 

Черкаської області від 30 травня 2007 р. С. був засуджений, зокрема, за ст. 257 КК. 

Розглядаючи подання адміністрації Катеринівської виправної колонії № 46 про 
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приведення вироку у відповідність із новим законом, Сарненський районний суд 

Рівненської області своєю постановою від 3 квітня 2009 р. на підставі ч. 2 ст. 74, ч. 2 

ст. 5 КК звільнив С. від покарання, призначеного за ст. 257 КК. Обґрунтовуючи своє 

рішення, Сарненський районний суд Рівненської області зазначив: оскільки Законом 

України № 270-VI від 15 квітня 2008 р. у ч. 4 ст. 28 КК слова «(три і більше)» 

замінено на «(п’ять і більше)», а С. був у складі банди, що діяла як стійке ієрархічне 

угруповання (злочинна організація), С. підлягає звільненню від покарання [580]. 

Звільнення від покарання у зв’язку із внесенням відповідних змін до інших 

нормативно-правових актів. Вивчення судової практики демонструє, що 

засуджені звільняються від покарання на підставі ч. 2 ст. 74 КК і у зв’язку з 

внесенням змін до інших нормативно-правових актів1, зокрема Кодексу України про 

адміністративні правопорушення.  

Зокрема, Законом України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення» № 2635-ІV від 2 червня 2005 р. диспозицію ст. 51 

КУпАП викладено в новій редакції: викрадення майна шляхом крадіжки, 

шахрайства, привласнення чи розтрати вважається дрібним, якщо вартість такого 

майна на момент вчинення правопорушення не перевищує трьох неоподаткованих 

мінімумів доходів громадян [688] (з урахуванням положень пп. 6.1.1 п. 6.1 ст. 6 

Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» у 2005 р. ця сума 

дорівнювала 393 грн) [1196]. Тому особи, засуджені за вчинення зазначених вище 

дій, у разі, якщо сума викраденого не перевищує трьох неоподаткованих мінімумів 

доходів громадян, підлягають звільненню від покарання. Наприклад, саме на цій 

підставі ухвалою Верховного Суду України від 12 лютого 2008 р. засуджені Л. та К. 

були звільнені від покарання. Мотивами застосування судом касаційної інстанції 

ч. 2 ст. 74, ч. 1 ст. 5 КК було те, що Л. і К. у різних за складом групах протягом 22–

25 квітня 2003 р. вчинили шість крадіжок майна з будинків потерпілих, цінність 

                                                
1 Слушною є думка А. А. Музики про те, що в подібних випадках, відповідно до ч. 3 ст. 8 

Конституції України (її норми є нормами прямої дії), має застосовуватися не зазначена норма 

кримінального закону, а ч. 1 ст. 58 Основного Закону України стосовно зворотної дії законів та 

інших нормативно-правових актів у часі. Див.: [998, c. 348–349]. 
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якого, залежно від конкретних обставин вчинення, становила від 18 до 50 грн 

відповідно [322]. 

Інший приклад. Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері 

автомобільних перевезень» № 3565-VI від 5 липня 2011 р. фактично скасовано такий 

офіційний документ, як талон про проходження державного технічного огляду. Цим 

же Законом внесено зміни до статей 35, 37 Закону України «Про дорожній рух» № 

3353-ХІІ від 30 червня 1993 року скасовано обов’язковий державний технічний 

огляд легкових автомобілів та заборону експлуатації таких без проходження 

зазначеного огляду в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Таким 

чином, внесення змін до Закону № 3353-ХІІ призвело до часткової декриміналізації 

дій, передбачених ст. 357 КК (викрадення, привласнення, вимагання талону 

державного технічного огляду) та ст. 358 КК (підроблення талону про проходження 

державного технічного огляду)1. 

У судовій практиці неоднозначно вирішується питання про можливість 

звільнення засудженого від покарання на підставі ч. 2 ст. 74 КК у разі внесення 

законодавцем змін до такого нормативно-правового акта, як Перелік наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів (затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770) [1042] (далі – Перелік).  

Відповідно до п. 12 Положення про Державну службу України з контролю за 

наркотиками (затверджено Указом Президента України від 13 квітня 2011 р. 

№ 457/2011) [1040] питання про включення відповідних засобів чи речовини до 

Переліку належить до компетенції Державної служби України з контролю за 

наркотиками. Цей орган державної влади є правонаступником Державного комітету 

України з питань контролю за наркотиками (далі – Комітет). Зазначимо, що з 

діяльністю останнього в частині віднесення тих чи інших засобів чи речовин до 

Переліку та Таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу 

                                                
1 Аналіз судової практики застосування зворотної дії закону про кримінальну відповідальність 

у часі [1084, c. 26–27]. 
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[1043] (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 1 серпня 

2000 р. № 188) (далі – Таблиці розмірів) раніше було пов’язано чимало 

правозастосовних проблем.  

Свого часу, у 1997 р. Комітет без попереднього узгодження з Верховним Судом 

України змінив невеликі, великі та особливо великі розміри цілої низки наркотичних 

засобів і психотропних речовин, що перебувають у незаконному обігу. Завдяки такій 

нормотворчій діяльності Комітету було певною мірою криміналізовано 

(декриміналізовано) дії з певними наркотичними засобами і психотропними 

речовинами, що спричинило зміни в судовій практиці. За повідомленням судів, 

вироки щодо осіб, засуджених до 4 липня 1997 р. (з цієї дати набрали чинності після 

реєстрації в Мін’юсті відповідні Таблиці розмірів), переглядалися в порядку нагляду, 

скасовувалися за відсутністю складу злочину, а окремих засуджених звільнено з місць 

позбавлення волі (див.: Лист Голови Верховного Суду України до Голови Верховної 

Ради України від 11 грудня 1997 р. № 10-1а/1) [761, c. 201–202]. 

Розглянемо інший приклад. У 2000-х роках з ініціативи Комітету до Таблиць 

розмірів (Таблиця 2) було включено 7 препаратів, які фактично протягом певного 

часу не вважалися психотропними речовинами (вони не були внесені КМУ до 

Переліку): гідазепам, грандаксин, етил лофлазепат, клоназепам, лопразолам, 

мепробамат, пентазоцин. За такої ситуації до кримінальної відповідальності 

притягалися особи, в діях яких був відсутній склад будь-якого «наркотичного» 

злочину. Йдеться про незаконні дії правоохоронних органів, зумовлені хибною 

нормотворчою діяльністю Комітету [761, c. 201–202]. 

Не менше проблем із застосуванням закону про кримінальну відповідальність у 

цій сфері виникло у судів і в 2011 р. Зокрема, постановою Кабінету Міністрів 

України «Про внесення змін до Переліку наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів» від 27 липня 2011 р. № 796 до Переліку внесено зміни: 

1) виключено зі списку № 1 таблиці І «Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг 

яких заборонено» та № 2 таблиці І «Особливо небезпечні психотропні речовини, 

обіг яких заборонено» позицію «Кустарно виготовлені препарати з ефедрину, 

псевдоефедрину, фенілпропаноламіну (ФПА, норефедрин) або препаратів, які їх 



 154 

містять»; 2) виключено зі списку № 1 таблиці ІІ «Наркотичні засоби, обіг яких 

обмежено» позицію «Омнопон – суміш опіуму» та слово «(промедол)» у позиції 

«Тримеперидин (промедол)». 

Такі зміни до Переліку призвели до того, що до вітчизняних судів, зокрема, в 

порядку статей 405-1, 409, 411 КПК України (в редакції 1960 р.) стали надходити 

заяви засуджених за незаконні дії з кустарно виготовленими препаратами з 

ефедрину, псевдоефедрину, фенілпропаноламіну (ФПА, норефедрин) або 

препаратів, які їх містять (зокрема статті 307, 309 КК), про звільнення їх від 

покарання. На думку заявників, оскільки законодавець усунув караність за незаконні 

дії із зазначеними засобами та речовинами, виключивши їх із Переліку, вони на 

підставі ч. 1 ст. 5, ч. 2 ст. 74 КК підлягають звільненню від покарання.  

Відмовляючи в задоволенні абсолютної більшості таких заяв про звільнення від 

покарання1 суди обґрунтовували свою позицію дослівно однаковими, невдалими, на 

нашу думку, аргументами: «внесення постановою Кабінету Міністрів України змін 

до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, якою 

виключено із цього переліку кустарно виготовлені препарати з ефедрину, не є 

внесенням змін до закону про кримінальну відповідальність». Тому підстав для 

звільнення засудженого від призначеного судом покарання з посиланням на ч. 2 

ст. 74 КК не вбачається [186; 513; 599]. 

З такою аргументацією судів навряд чи можна погодитися. Диспозиції складів 

«наркотичних» злочинів є бланкетними. Відомості про предмет злочинів цієї 

категорії містяться в Переліку. Такий Перелік – це згруповані в списки наркотичні 

засоби, психотропні речовини і прекурсори, включені до таблиць І–IV згідно із 

законодавством України та міжнародними договорами, згода на обов’язковість 

яких надана Верховною Радою України. Перелік затверджується Кабінетом 

Міністрів України за поданням Державної служби України з контролю за 

наркотиками і публікується в офіційних друкованих виданнях. Цей документ 

                                                
1Юристи наводять поодинокі приклади з судової практики зокрема і задоволення таких заяв 

засуджених. Див. Аналіз судової практики застосування зворотної дії закону про кримінальну 

відповідальність у часі [1084, c. 25].  
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постійно вдосконалюється як за змістом, так і за формою відповідно до змін у 

законодавстві та вимог практики. 

Отже, виключення з Переліку певного наркотичного засобу чи психотропної 

речовини призводить до втрати ним ознак предмета злочинів у сфері обігу 

наркотичних засобів. Як слушно зазначає О. І. Лукашов, норми певних нормативних 

актів не маючи «де-юре» статусу кримінального закону, «де-факто» можуть бути 

віднесені до категорії кримінально-правових норм, оскільки в них викладаються 

ознаки злочину [968, c. 239]. Тому внесення Кабінетом Міністрів України змін до 

Переліку, внаслідок яких із нього виключено певний наркотичний засіб чи 

психотропну речовину, є фактично внесенням змін до закону про кримінальну 

відповідальність.  У цьому контексті заслуговує на увагу пропозиція Г. З. Яремко, яка, 

вирішуючи це питання на загальному рівні, запропонувала доповнити ч. 1 ст. 5 КК 

України абзацом другим такого змісту: «Закони та інші підзаконні нормативно-правові 

акти, до яких відсилають бланкетні диспозиції в статтях Особливої частини цього 

Кодексу, мають зворотну дію у часі у випадках, якщо у зв’язку з їх прийняттям, 

зміною чи скасуванням діяння, передбачені статтями Особливої частини цього 

Кодексу, перестають бути злочинними, пом’якшується кримінальна відповідальність 

особи або іншим чином поліпшується становище особи» [1265, c. 164]. 

Водночас варто погодитися з рішенням судів про те, що підстав для звільнення 

таких засуджених від покарання на підставі ч. 1 ст. 5, ч. 2 ст. 74 КК дійсно немає. Це 

пов’язано з тим, що виключення зі списку № 1 та № 2 таблиці І позиції «Кустарно 

виготовлені препарати з ефедрину, псевдоефедрину, фенілпропаноламіну (ФПА, 

норефедрин) або препаратів, які їх містять» не призвело до виключення в цілому з 

Переліку складових (діючих речовин) зазначених речовин. Те саме стосується 

омнопону та промедолу, що є торговими назвами лікарських засобів, діючі речовини 

яких, зокрема омнопону, морфін, кодеїн і тебаїн передбачені в зазначеному 

Переліку. Саме тому Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ у своєму листі від 19 грудня 2011 р. рекомендував судам під час 

розгляду кримінальних справ про злочини такої категорії призначати повторні 
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судові експертизи та з урахуванням експертних висновків та інших доказів у справі 

ухвалювати рішення про кваліфікацію (перекваліфікацію) дій підсудних [891]. 

Визнання такою, що не відповідає Конституції (є неконституційною) статті 

(частини статті) Особливої частини Кодексу. Конституційний Суд України вирішує 

насамперед питання про відповідність Конституції України законів України та в 

передбачених Конституцією випадках інших актів (ст. 147 Конституції України). 

Стосовно положень КК 2001 року наразі Конституційний Суд України вирішив 

питання про відповідність Конституції України лише двох законів про кримінальну 

відповідальність: положень ст. 69 КК, що унеможливлювали застосування цієї норми 

у разі призначення покарання за злочини невеликої тяжкості [1100] (справа про 

призначення судом більш м’якого покарання)1, та положень ст. 368-2 КК [1101]. В 

обох випадках ці закони були визнані неконституційними і втратили чинність з дня 

ухвалення Конституційним Судом України відповідних рішень. І якщо перший із 

зазначених законів з огляду на предмет нашого дослідження є менш актуальним для 

обговорення, то інший – безпосередньо стосується питань звільнення від покарання у 

зв’язку з усуненням караності діяння.  

Аналіз даних ДСА дає змогу зробити висновок про те, що на день ухвалення 

Конституційним Судом України рішення від 26 лютого 2019 р. № 1-р/2019 в Україні 

за незаконне збагачення (ст. 368-2 КК) протягом 2011–2018 рр. було засуджено лише 

52 осіб (протягом 2015–2018 рр. – лише 3 осіб). До 69,2 % засуджених було 

застосовано штраф, а до 30,8 % осіб – звільнення від відбування покарання з 

випробуванням (ст. 75 КК). Така судова практика караності корупційних злочинів 

здивувала не лише юристів, а й громадськість [1175]. 

Ухвалення Конституційним Судом України рішення про неконституційність 

ст. 368-2 КК призвело до закриття багатьох кримінальних проваджень, зокрема і щодо 

ВІП-корупціонерів (народних депутатів України, прокурорів, суддів, посадовців 

центральних органів влади, працівників СБУ, поліції, Міноборони тощо). За 

                                                
1 Автор дисертації входив до авторського колективу з підготовки зауважень і пропозицій до 

конституційного подання Верховного Суду України щодо конституційності положень ст. 69 

Кримінального кодексу України , які певною мірою враховані в остаточній редакції аналізованого 

документа (лист Конституційного Суду України від 9.11.2004 р. № 1Б-рп/2004). 
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повідомленням НАБУ, станом на 28 березня 2019 р. детективи НАБУ і прокурори 

САП були змушені повністю закрити 27 кримінальних проваджень і 38 проваджень – 

у частині ст. 368-2 КК України. Загальна суму статків, законність походження яких 

досліджували детективи НАБУ в цих справах, становила понад 500 млн грн. [1058]. 

Якщо б на час ухвалення Конституційним Судом України рішення про 

неконституційність ст. 368-2 КК хтось із засуджених за незаконне збагачення відбував 

покарання, він підлягав би звільненню від покарання на підставі ч. 2 ст. 74 КК. 

Офіційне тлумачення закону про кримінальну відповідальність, що змінює 

обсяг забороненої законом поведінки. Окрім вирішення питання про відповідність 

Конституції України законів України, Конституційний Суд України здійснює також 

офіційне тлумачення Конституції України (ст. 147 Конституції України). 

Наслідком офіційного тлумачення Конституційним Судом України закону про 

кримінальну відповідальність може бути змінений обсяг забороненої законом 

поведінки. Прикладом такого тлумачення закону про кримінальну відповідальність 

може бути рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

зверненням громадянина Кузьменка Віталія Борисовича щодо офіційного 

тлумачення положення частини третьої статті 364 КК (справа щодо застосування 

кваліфікуючої ознаки «працівник правоохоронного органу» до працівника 

державної виконавчої служби) від 10 квітня 2012 р. № 10-рп/2012 у справі № 1-

13/2012. У цій справі Конституційний Суд України дійшов висновку, що 

кваліфікуюча ознака складу злочину, передбачена в ч. 3 ст. 364 КК – працівник 

правоохоронного органу, – не поширюється на працівника органу державної 

виконавчої служби 1. 

У зв’язку з таким тлумаченням закону про кримінальну відповідальність після 

опублікування рішення Конституційного Суду України працівники органу 

державної виконавчої служби, які були засуджені за ч. 3 ст. 364 КК, підлягають 

звільненню від покарання на підставі ч. 2 ст. 74 КК.  

Чи підлягає звільненню від покарання засуджений, якщо покарання щодо 

нього вже виконано? Вивчення нами кримінальних справ свідчить про те, що 

                                                
1 Вісник Конституційного Суду України. 2012. № 3. С. 47.  
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питання про звільнення від покарання на підставі ч. 2 ст. 74 КК суд може вирішувати 

стосовно: 1) засуджених, які відбувають покарання (наприклад, арешт, обмеження 

волі, позбавлення волі на певний строк) або виконують покарання (наприклад, 

штраф); 2) засуджених, котрі ще не почали відбувати покарання або покарання щодо 

них ще не виконано органами виконання покарання (наприклад, у разі розстрочки 

штрафу); 3) засуджених, які проходять іспитовий строк у зв’язку із звільненням їх від 

відбування покарання (наприклад, на підставі статей 75, 79 КК), однак питання про 

остаточне звільнення їх від відбування покарання судом ще не вирішено. 

Звільнення від покарання таких осіб у зв’язку з усуненням законом караності 

діяння, за яке засуджено особу, зазвичай не викликає складнощів. Однак, якщо на 

момент розгляду справи про звільнення від покарання у зв’язку з усуненням 

караності діяння щодо засудженого вже було виконано певне покарання, то він не 

може бути звільнений від такого покарання. Водночас, якщо засуджений після 

виконання щодо нього основного покарання продовжував відбувати додаткове 

покарання, то він підлягає звільненню від додаткового покарання на підставі ч. 1 

ст. 5, ч. 2 ст. 74 КК. Наприклад, розглядаючи подання кримінально-виконавчої 

інспекції про звільнення Т. від покарання у зв’язку з усуненням Законом України 

№ 4025-VI від 15 листопада 2011 р. караності за дії, передбачені ст. 203 КК, 

Зміївський районний суд Харківської області своїм рішенням від 2 березня 2012 р. 

постановив звільнити Т. лише від зазначеного додаткового покарання, оскільки 

основне покарання у вигляді штрафу щодо засудженого Т. вже було виконано [476]. 

На нашу думку, не може бути особа звільнена від покарання на підставі ч. 2 ст. 74 

КК, якщо на момент розгляду цього питання суд уже звільнив засудженого від 

покарання чи остаточно від його відбування з інших підстав, передбачених 

положеннями КК, і рішення суду набрало законної сили. 

Безпідставне посилання суду на ч. 2 ст. 74 КК. Вивчення нами кримінальних 

справ свідчить про те, що нерідко суди, звільняючи особу від покарання, 

безпідставно посилаються на ч. 2 ст. 74 КК у мотивувальній частині відповідних 

рішень. Наприклад, обґрунтовуючи звільнення від покарання у зв’язку з 

проходженням ним іспитового строку (ст. 75 КК) [582] або оскільки щодо 
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засудженого, який є пенсіонером, не можна застосувати покарання, передбачені 

санкцією ст. 128 КК (громадські, виправні роботи, обмеження волі) [223]. 

У контексті аналізованого вважаємо доцільним звернути увагу і на інші помилки в 

судовій практиці. Окремі суди в резолютивній частині постанов зазначали про те, що 

засуджений звільняється не від покарання (як це чітко визначено в ч. 2 ст. 74 КК), а від 

відбування покарання (траплялося у 5,3 % постанов суду). Очевидно, що такі 

формулювання суперечать змісту закону і не сприяють стабільності судової практики. 

Не можна, на нашу думку, визнати задовільною практику органів виконання 

покарання щодо строків подачі до суду матеріалів про звільнення від покарання у 

зв’язку з усуненням законом караності діяння, за яке засуджено особу. За нашими 

даними, у 40 % справ такий строк не перевищував одного місяця, а у 46,6 % справ 

– двох місяців. Однак траплялися випадки, коли питання про звільнення від 

покарання у зв’язку з усуненням законом караності діяння, за яке засуджено особу, 

вирішувалося за поданням органів виконання покарання через три місяці (2,6  %) і 

навіть через один рік (1,6 %) після набрання чинності законом, який усунув 

караність діяння. Однак у ч. 2 ст. 74 КК зазначено, що особа, засуджена за діяння, 

караність якого законом усунена, підлягає негайному (курсив мій. – О. Г.) 

звільненню від призначеного судом покарання. Отже, підготовка органами 

виконання покарання заяв до суду про звільнення засудженого від покарання за 

аналізованою підставою має відбуватися якнайшвидше. Не викликає в цьому 

контексті заперечень пропозиція Є. О. Письменського встановити конкретний 

строк для такого звільнення – не більше місяця після набрання чинності законом, 

що декриміналізує певне діяння [1054, c. 467]. 

Насамкінець зазначимо, що особи, які відбувають покарання, призначене за 

сукупністю злочинів або сукупністю вироків, у разі звільнення від покарання за 

окремі злочини на підставі ч. 2 ст. 74 КК, продовжують відбувати покарання, 

призначене судом за інші злочини, що входять у сукупність, якщо це покарання 

вони ще не відбули. 
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2.3 Зниження призначеної засудженому міри покарання, що перевищує 

санкцію нового закону, до максимальної межі покарання, встановленої 

санкцією нового закону (ч. 3 ст. 74 КК) 

 

У ч. 3 ст. 74 КК передбачений обов’язок для суду знизити призначену 

засудженому міру покарання, що перевищує санкцію нового закону, до 

максимальної межі покарання, встановленої санкцією нового закону. Застосування 

цього положення також ґрунтується на ч. 1 ст. 5 КК, що передбачає можливість 

зворотної дії в часі закону про кримінальну відповідальність, який пом’якшує 

кримінальну відповідальність. 

Узагальнений погляд на кримінальне законодавство та результати узагальнення 

судової практики (ми вивчили 130 судових рішень, у яких суди ухвалювали 

рішення про застосування ч. 3 ст. 74 КК) дають змогу зробити висновок про те, що 

зниження призначеної засудженому міри покарання, що перевищує санкцію нового 

закону, до максимальної межі покарання, встановленої санкцією нового закону, 

можливе, зокрема, в таких ситуаціях: 1) якщо міра основного покарання, 

призначена за статтею (частиною статті) «старого» Кримінального кодексу, 

перевищує максимальну межу основного покарання у санкції відповідної статті 

(частини статті) «нового» Кримінального кодексу; 2) якщо міра додаткового 

покарання, призначена за статтею (частиною статті) «старого» Кримінального 

кодексу, перевищує максимальну межу додаткового покарання у санкції 

відповідної статті (частини статті) «нового» Кримінального кодексу; 3) якщо міра 

основного покарання, призначена за окремий злочин, передбачений КК 2001 р., 

перевищує максимальну межу основного покарання, встановлену санкцією нового 

закону про кримінальну відповідальність; 4) якщо міра додаткового покарання, 

призначена за окремий злочин, передбачений КК 2001 р., перевищує максимальну 

межу додаткового покарання, встановлену санкцією нового закону про кримінальну 

відповідальність; 5) якщо міра основного покарання, призначена за готування до 

злочину, перевищує межу покарання, встановлену у ч. 2 ст. 68 КК; 6) якщо міра 

основного покарання, призначена за замах на злочин, перевищує межу покарання, 
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встановлену у ч. 3 ст. 68 КК; 7) якщо міра призначеного судом основного покарання за 

наявності обставин, передбачених пунктами 1 та 2 ч. 1 ст. 66 КК, відсутності 

обставин, що обтяжують покарання, а також визнання обвинуваченим вини, 

перевищує межу основного покарання, встановлену ст. 691 КК [710, с. 108–112]. 

Розглянемо детально ці ситуації.  

Зниження максимальної межі основного покарання санкцією «нового» 

Кримінального кодексу України. Кримінальний кодекс України 2001 р. 

пом’якшив кримінальну відповідальність за чимало злочинів. Тому у п. 5 розд. II 

Прикінцевих та перехідних положень цього Кодексу встановлено, що суд має 

знизити міру основного покарання, призначеного за Кримінальним кодексом 

України 1960 р., якщо вона перевищує санкцію відповідної статті Кримінального 

кодексу України 2001 р., до максимальної межі основного покарання, встановленої 

«новим» Кодексом. У судовій практиці вирішення такого питання будь-яких 

складнощів не викликає. 

Наприклад, вироком Запорізького обласного суду від 10 серпня 2000 р. С. було 

засуджено, зокрема, за ч. 3 ст. 117 КК 1960 р. до 15 років позбавлення волі, за ч. 2 

ст. 118 КК 1960 р. до 9 років позбавлення волі. Переглядаючи цей вирок у порядку 

виключного провадження, Верховний Суд України встановив, що за ч. 3 ст. 152 КК 

2001 р. (зґвалтування групою осіб) передбачене максимальне покарання у виді 

позбавлення волі на 12 років, а за ч. 2 ст. 153 КК 2001 р. (задоволення статевої 

пристрасті неприродним способом, вчинене групою осіб та після вчинення 

зґвалтування) передбачене максимальне покарання у виді позбавлення волі на 

7 років. З урахуванням наведеного, на підставі ч. 1 ст. 5, ч. 3 ст. 74, п. 5 розд. II 

Прикінцевих та перехідних положень Кримінального кодексу України 2001 р. 

колегія суддів Судової палати Верховного Суду України ухвалила: знизити 

засудженому С. покарання за ч. 3 ст. 117 КК 1960 р. до 12 років позбавлення волі, за 

ч. 2 ст. 118 КК 1960 р. до 7 років позбавлення волі [326]. 

Зниження максимальної межі додаткового покарання санкцією «нового» 

Кримінального кодексу України. Положення п. 5 розд. II Прикінцевих та 

перехідних положень КК поширюється також і на міру додаткового покарання, 
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призначену за КК 1960 р., якщо вона перевищує санкцію відповідної статті КК 

2001 р. Відповідно до ч. 3 ст. 74 КК вона має бути знижена до максимальної межі 

додаткового покарання, встановленої цим Кодексом. Зокрема, суди мають знизити 

відповідно до ч. 1 ст. 55 цього Кодексу до трьох років строк покарання у виді 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, 

призначеного як додаткове покарання. 

Наприклад, враховуючи, що в «новому» КК знижено верхню межу додаткового 

покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися 

відповідною діяльністю з п’яти до трьох років (ч. 1 ст. 55 КК 2001 р.), Могилів-

Подільський міськрайонний суд Вінницької області на підставі ч. 1 ст. 55, ч. 3 ст. 74, 

п. 5 розд. II Прикінцевих та перехідних положень КК 2001 р. знизив засудженому О. 

міру зазначеного додаткового покарання до 3 років [538]. 

Неврахування судом наведених положень закону призводить до зміни вироку та 

(чи) ухвали суду. Зокрема, саме з цих причин суд вищої інстанції змінив відповідні 

судові рішення щодо засудженого К. Знижуючи міру призначеного засудженому К. 

за ч. 3 ст. 215 КК 1960 р. додаткового покарання у виді позбавлення права керувати 

транспортними засобами з 5 до 3 років, касаційний суд обґрунтував своє рішення 

тим, що в ч. 1 ст. 55 та ч. 3 ст. 289 КК 2001 р. встановлено верхню межу цього 

додаткового покарання на рівні 3 років [315]. 

Зниження максимальної межі покарання (основного чи додаткового) санкцією 

«нового» закону про кримінальну відповідальність. За час дії Кримінального 

кодексу України до його положень було внесено чимало змін і доповнень, що 

стосувалися, зокрема, і меж санкцій статей (частин статей) Особливої частини цього 

Кодексу. Найбільш масштабного реформування санкції кримінально-правових норм 

зазнали у зв’язку з ухваленням Закону № 270-VI від 15 квітня 2008 р., Закону № 3207-

VI від 7 квітня 2011 р., Закону № 4025-VI від 15 листопада 2011 р., Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення 

національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції 

про боротьбу з корупцією» № 221-VIІ від 18 квітня 2013 р.[692] 
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Зниження максимальної межі покарання (основного чи додаткового) санкцією 

«нового» закону про кримінальну відповідальність надає суду право пом’якшити 

засудженому покарання на підставі ч. 3 ст. 74 КК (в нашому узагальненні судової 

практики кількість таких справ становила 21,5 %). Наприклад, вироком 

Сєверодонецького міського суду Луганської області від 21 вересня 2007 р. О. було 

засуджено, зокрема, за ч. 3 ст. 286 КК до 11 років позбавлення волі з позбавленням 

права керувати транспортними засобами на 3 роки. Враховуючи, що Законом 

України № 270-VІ від 15 травня 2008 р. максимальну межу основного покарання за 

цей злочин знижено до десяти років, колегія суддів Судової палати у кримінальних 

справах Верховного Суду України змінила вирок цього суду стосовно О. на підставі 

ч. 3 ст. 74 КК шляхом зниження міри основного покарання за ч. 3 ст. 286 КК до 

10 років позбавлення волі [334].  

Нерідко вирішенню питання про можливість зниження призначеної судом міри 

покарання передує перекваліфікація дій винних. Зокрема, Законом України «Про 

внесення змін до ст. 289 КК України» № 2903-ІV від 22 вересня 2005 р. [1198] до 

ст. 289 КК внесено зміни, згідно з якими матеріальну шкоду від незаконного 

заволодіння транспортним засобом слід визнавати значною в разі заподіяння 

реальних збитків (курсив мій. – О. Г.)1 на суму від 100 до 250 НМДГ, а великою – на 

суму понад 250 НМДГ (частини 2, 3; п. 3 примітки до статті). Нагадаємо, що 

попередня редакція ч. 3 цієї статті визнавала караним незаконне заволодіння 

транспортним засобом, вартість якого у 250 разів перевищує НМДГ (тобто без 

заподіяння реальних збитків). 

Такі зміни до кримінального законодавства призвели до того, що суди України до 

сьогодні розглядають справи про приведення вироків у відповідність до нового 

закону. На нашу думку, практику судів щодо перекваліфікації на підставі ч. 1 ст. 5 

                                                
1 Відповідно до п. 17 ППВС «Про практику застосування судами України законодавства у 

справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також 

про адміністративні правопорушення на транспорті» № 14 від 23 грудня 2005 р., під час вирішення 

питання про те, чи були збитки реальними, необхідно виходити з положень п. 1 ч. 2 ст. 22 ЦК 

України, згідно з якими такими збитками є втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або 

пошкодженням речі, а також витрати, що вона зробила або мусить зробити для відновлення свого 

порушеного права [1085, c. 447]. 
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КК дій винних з ч. 3 на ч. 2 ст. 289 КК у разі, якщо вони були засуджені за незаконне 

заволодіння транспортним засобом, вартість якого у 250 разів перевищує НМДГ, 

однак реальних збитків потерпілим заподіяно не було, слід визнати правильною. 

Водночас суди на підставі ч. 3 ст. 74 КК вирішують також питання про зниження 

максимальної межі покарання, встановленої санкцією нового закону про 

кримінальну відповідальність. Утім, окремі суди не уникнули помилок, 

застосовуючи кримінальний закон у цій частині. 

Наприклад, ухвалою колегії суддів Судової палати у кримінальних справах 

Верховного Суду України від 8 травня 2007 р. цілком справедливо було визнано 

незаконними рішення судів нижчий інстанцій у зв’язку з неправильним приведенням 

щодо Л. вироку Житомирського районного суду Житомирської області від 18 серпня 

2003 р. у відповідність до нового закону. Беручи до увагу ту обставину, що реальних 

збитків від незаконного заволодіння транспортним засобом потерпілому завдано не 

було, суд касаційної інстанції ухвалив перекваліфікувати дії Л. з ч. 3 ст. 289 КК 

України на ч. 2 ст. 289 КК України в редакції Закону України № 2903-ІV від 

22 вересня 2005 р. і знизив йому покарання з 8 років 6 місяців позбавлення волі до 

8 років позбавлення волі [319]. 

А якщо санкція «нового» закону про кримінальну відповідальність передбачає 

більш м’який вид покарання? У разі якщо санкція нового закону про кримінальну 

відповідальність передбачає більш м’який вид покарання, відбуте засудженим 

покарання зараховується з перерахуванням за правилами, встановленими ч. 1 ст. 72 

КК (в нашому узагальненні судової практики кількість таких справ становила 

38,5 %). За цих обставин судам треба мати на увазі: якщо засуджений фактично 

відбув таке покарання, він підлягає негайному звільненню з місць позбавлення чи 

обмеження волі. Наприклад, ухвалою колегії суддів Судової палати у кримінальних 

справах Верховного Суду України від 20 липня 2010 р. В. був засуджений за ч. 1 

ст. 368 КК до 2 років 6 місяців позбавлення волі, з позбавленням права обіймати 

посади в правоохоронних органах на 3 роки. Розглядаючи питання про приведення 

рішення суду у відповідність до Закону № 3207-VI від 7 квітня 2011 р., Менський 

районний суд Чернігівської області своєю постановою від 14 липня 2011 р. на 
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підставі ч. 1 ст. 5, ч. 3 ст. 74 КК постановив вважати В. засудженим за ч. 1 ст. 368 КК 

до арешту на строк 6 місяців з позбавленням права обіймати посади в 

правоохоронних органах на 3 роки. У зв’язку з повним відбуттям В. основного 

покарання суд постановив негайно звільнити В. з місць позбавлення волі [533]. 

Варто враховувати, що правила, якими має керуватися суд під час перерахування 

певних видів покарань, можуть бути визначені безпосередньо в «новому» законі про 

кримінальну відповідальність. Зокрема, у пунктах 2–4 Прикінцевих та перехідних 

положень Закону № 4025-VI від 15 листопада 2011 р. законодавець визначив 

специфічні правила перерахування покарань у виді громадських чи виправних робіт, 

арешту, обмеження чи позбавлення волі на покарання у вигляді штрафу. 

Ігнорування судами цих правил призводить до неправильного застосування 

кримінального закону. Наприклад, вироком Жовтоводського міського суду 

Дніпропетровської області від 17 червня 2009 р. С. засуджено за ч. 3 ст. 212 КК до 

5 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй на праві власності 

майна, з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 

2 роки. Вирішуючи питання про приведення цього вироку у відповідність до Закону 

№ 4025-VI від 15 листопада 2011 р., Малиновський районний суд м. Одеси своїм 

рішенням від 9 лютого 2012 р. на підставі ч. 3 ст. 74, ч. 1 ст. 72 КК постановив 

перерахувати призначене С. основне покарання у виді 5 років позбавлення волі на 

максимальне покарання, передбачене ч. 3 ст. 212 КК (у чинній редакції), – штраф у 

розмірі 25 000 НМДГ (425 000 гривень) [529]. 

Отже, Малиновський районний суд м. Одеси не врахував положень п. 2 

Прикінцевих та перехідних положень аналізованого Закону, згідно з якими розмір 

штрафу особам, що відбувають покарання у виді позбавлення волі, визначається з 

огляду на строк невідбутого покарання (курсив мій. – О. Г.) шляхом його 

перерахунку за правилами, встановленими ч. 5 ст. 53 КК, чим порушив, на нашу 

думку, кримінальний закон. Якби Малиновський районний суд м. Одеси дотримався 

цих правил, він мав би визначити С. штраф майже вдвічі менший – у розмірі 

232 424 грн (1709 днів х 8 НМДГ х 17 грн). 
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У судовій практиці розглядається чимало подань засуджених за особливо тяжкі 

злочини про застосування щодо них на підставі ст. 5 КК закону, який пом’якшує 

покарання, і заміну їм на підставі ч. 3 ст. 74 КК довічного позбавлення волі 

покаранням у виді 15 років позбавлення волі. Засуджені вважають, що оскільки 

після ухвалення Рішення Конституційного Суду України від 29 грудня 1999 р. 

(у справі про смертну кару) [1041] відповідні санкції статей Кримінального кодексу 

України 1960 р. за особливо тяжкі злочини передбачали лише покарання у виді 

позбавлення волі на максимальний строк до п’ятнадцяти років, то призначення їм 

судами за вчинення злочинів до набрання чинності Законом України «Про внесення 

змін до Кримінального, Кримінально-процесуального та Виправно-трудового 

кодексів України» № 1483 від 22 лютого 2000 р. (далі – Закон № 1483 від 22 лютого 

2000 р.) [687] покарання у виді довічного позбавлення волі суперечить положенням 

ст. 5 Кримінального кодексу України 2001 р. Тому це покарання на підставі ч. 3 

ст. 74 КК має бути їм замінено на позбавлення волі на строк не більше 15 років. 

Зазначимо, що з цього питання склалася неоднакова судова практика. Одні суди 

виходять з того, що оскільки Рішенням Конституційного Суду України від 

29 грудня 1999 р. пом’якшено покарання особам, які вчинили особливо тяжкі 

злочини, а Закон № 1483 від 22 лютого 2000 р. (яким у санкціях статей смертну кару 

замінено довічним позбавленням волі) на час вчинення злочину не був прийнятий 

(або не набрав чинності), то призначення засудженим довічного позбавлення волі 

суперечить положенням кримінального закону. Отже, засудженим на підставі ч. 3 

ст. 74 КК покарання у виді довічного позбавлення волі має бути замінено на 

15 років позбавлення волі [326].  

Інші суди зайняли протилежну позицію. Вони відмовляють засудженим у 

задоволенні подань про пом’якшення покарання, оскільки вважають, що 

пом’якшення кримінальної відповідальності осіб, які вчинили особливо тяжкі 

злочини, відбулося згідно із Законом № 1483 від 22 лютого 2000 р., положення 

якого мали зворотну дію в часі, а не у зв’язку з Рішенням Конституційного Суду 

України від 29 грудня 1999 р. [33] 
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У вирішенні цього надзвичайно складного та відповідального питання останню 

крапку знову поставив Конституційний Суд України. У своєму Рішенні № 1-рп/2011 

від 26 січня 2011 р. (справа про заміну смертної кари довічним позбавленням волі) 

Конституційний Суд України зазначив (абз. 1–3 п. 4): з дня ухвалення 

Конституційним Судом України Рішення від 29 грудня 1999 р. і до набрання 

чинності Законом України № 1483 від 22 лютого 2000 р. існуючі на той час 

відповідні санкції статей Кодексу 1960 р. не втратили альтернативного характеру та 

не передбачали лише покарання у виді позбавлення волі на максимальний строк до 

п’ятнадцяти років. Альтернативний характер таких санкцій не давав підстав для 

призначення судами іншого покарання замість смертної кари до моменту її заміни 

Верховною Радою України на довічне позбавлення волі, оскільки це порушувало 

принцип співмірності тяжкості злочину і покарання за його вчинення, не 

відповідало принципу справедливості в кримінальному праві 1. 

Резюмуючи, Конституційний Суд України вирішив, що положення КК 1960 р. із 

змінами, внесеними Законом № 1483 від 22 лютого 2000 р., якими смертну кару як 

вид кримінального покарання було замінено довічним позбавленням волі, треба 

розуміти як такі, що пом’якшують кримінальну відповідальність особи і мають 

зворотну дію в часі, тобто поширюються на осіб, які вчинили особливо тяжкі 

злочини, передбачені Кримінальним кодексом України 1960 р., до набрання 

чинності Законом № 1483 від 22 лютого 2000 р. [1044] 

Після ухвалення такого рішення Конституційного Суду України 

стабілізувалася і судова практика. У задоволенні подань засуджених про заміну 

їм на підставі ч. 3 ст. 74 КК довічного позбавлення волі покаранням у виді 

15 років позбавлення волі суди переважно відмовляють [302; 443].  

Як бути, якщо «новим» законом про кримінальну відповідальність знижено 

нижню межу покарання? У судовій практиці нерідко вирішується питання про 

можливість зниження засудженому міри призначеного основного покарання, якщо 

вона перевищує мінімальну межу основного покарання, встановлену санкцією 

нового закону про кримінальну відповідальність (у нашому узагальненні судової 

                                                
1 Див. також [1068, c. 396–401]. 
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практики кількість таких справ становила 9,2 %). Кримінальний закон наразі такої 

можливості не передбачає. У зв’язку з цим постанову Сарненського районного суду 

Рівненської області від 5 лютого 2010 р., якою засудженому А. відмовлено у 

зменшенні призначеної йому міри покарання, слід визнати законною [581].  

Зниження міри призначеного судом основного покарання у разі засудження 

за готування до злочину. Законом № 270-VI від 15 квітня 2008 р. законодавець 

визначив спеціальні правила призначення основного покарання за готування до 

злочину. Відповідно до ч. 2 ст. 68 КК за вчинення готування до злочину строк або 

розмір покарання не може перевищувати половини максимального строку або 

розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого санкцією статті 

(санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу. 

Безумовно, що таке нововведення позитивно впливає також і на долю осіб, які 

відбувають покарання за вчинення готування до злочину. Тим засудженим, у яких 

строк або розмір призначеного покарання перевищує половину максимального 

строку або розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого санкцією 

статті (санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу, за який вони 

засуджені, суди мають пом’якшити покарання. 

Зазначимо, що таких справ у судовій практиці небагато. Наприклад, вироком 

Канавінського районного суду м. Нижній Новгород Російської Федерації 

громадянку України Д. було засуджено за ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 КК РФ 

(готування до незаконного збуту наркотичних засобів, вчинене групою осіб за 

попередньою змовою, в особливо великих розмірах) до 8 років позбавлення волі 

без штрафу з відбуттям покарання у виправній колонії загального режиму. Д. 

своєю заявою висловила бажання бути переданою для відбування покарання в 

Україні. Вирішуючи клопотання Міністерства юстиції України про приведення 

цього вироку у відповідність до кримінального законодавства України, Заводський 

районний суд м. Запоріжжя своїм рішенням від 30 травня 2013 р. постановив: 

вважати Д. засудженою за ч. 1 ст. 14 – ч. 3 ст. 307 КК України з урахуванням 

положень ч. 2 ст. 68, ч. 3 ст. 74 КК до 6 років позбавлення волі [472].  
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Зниження міри призначеного судом основного покарання у разі засудження 

за замах на злочин. Законом № 270-VI від 15 квітня 2008 р. також було визначено 

спеціальні правила призначення основного покарання за замах на злочин (ч. 3 ст. 68 

КК). Отже, у разі наявності відповідного подання суд має знизити призначену 

засудженому міру покарання за замах на злочин, якщо вона перевищує 

2/3 максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, 

передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини цього 

Кодексу, за якою засуджено особу. Саме так вчинив Роменський міськрайонний суд 

Сумської області у справі С. Зокрема, вироком Лозівського міського суду Харківської 

області від 1 серпня 2003 р. С. було засуджено за ч. 1 ст. 15 – ч. 1 ст. 115 КК до 

12 років позбавлення волі. Враховуючи, що згідно з ч. 3 ст. 68 КК в редакції Закону 

№ 270-VI від 15 квітня 2008 р. строк покарання за вчинення замаху на злочин не може 

перевищувати 2/3 максимального строку найбільш суворого виду покарання, 

передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини 

Кримінального кодексу, Роменський міськрайонний суд Сумської області на підставі 

ч. 1 ст. 5, ч. 3 ст. 74 КК постановив знизити С. покарання за зазначеним вироком 

Лозівського міського суду Харківської області до 10 років позбавлення волі [572]. 

Водночас треба мати на увазі, що положення ч. 3 ст. 74 КК про пом’якшення 

покарання за готування або замах на злочин не можуть бути застосовані до 

засуджених за статтями Особливої частини КК, санкції яких передбачають разом із 

позбавленням волі на певний строк покарання у виді довічного позбавлення волі [54]. 

Позиції, що оскільки довічне позбавлення волі як вид покарання не має строкового 

виміру, то положення ч. 2 ст. 68 КК не можуть бути застосовані до осіб, засуджених за 

статтями (частинами статей) КК, санкції яких передбачають цей вид покарання, 

дотримується і Верховний Суд України [347–350]. 

Зниження міри призначеного судом основного покарання за наявності 

декількох обставин, що пом’якшують покарання. Шляхом ухвалення Закону 

№ 270-VI від 15 квітня 2008 р. законодавець вніс також певні зміни в правила 

призначення покарання особам, у справі яких встановлено наявність декількох 

обставин, що пом’якшують покарання (ч. 1 ст. 691 КК). За змістом ст. 691 КК 
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призначення судом покарання в межах, визначених цією статтею, допустиме за 

наявності як усіх обставин, так і хоча б однієї з перелічених у пунктах 1 та 2 ст. 66 

КК. Обумовлено це тим, що не всі ці обставини можуть бути наявними у справі 

[938, c. 279]. Наприклад, коли внаслідок вчинення злочину збитків не завдано або 

шкоди не заподіяно, то під час призначення покарання із застосуванням статті 691 

КК добровільне відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди не 

враховується (відсутність цієї ознаки не є перешкодою для застосування 

спеціальних правил призначення покарання) [1082].  

Наслідком появи в КК аналізованої статті став розгляд судами подань 

відповідних суб’єктів про зниження призначених засудженим покарань на підставі 

ч. 3 ст. 74 КК з урахуванням положень ст. 69-1 КК. Наприклад, вироком районного 

суду від 18 жовтня 2008 р. А. було засуджено за ч. 1 ст. 309 КК до 3 років 

позбавлення волі. Визначаючи вид та міру покарання, суд як обставини, що 

пом’якшують покарання А., визнав щире каяття та активне сприяння розкриттю 

злочину; обставин, що обтяжують покарання, суд не встановив. Розглядаючи справу 

А. в порядку ст. 405-1 КПК 1960 р., Ленінський районний суд м. Кіровограда, 

беручи до уваги положення ст. 691, на підставі ч. 3 ст. 74 КК постановив знизити 

засудженому А. міру покарання, призначену Голованівським райсудом 

Кіровоградської області від 18 жовтня 2007 р., до максимальної межі покарання, 

встановленої санкцією нового закону, – 2 років позбавлення волі [520]. 

Вирішуючи аналізоване питання, суд може пом’якшити лише призначене 

основне покарання, що має строковий характер або визначене у певному розмірі, і 

лише в тому випадку, якщо таке покарання було найбільш суворим видом 

покарання, передбаченим у відповідній санкції.  

Варто наголосити на тому, що суд, який розглядає питання про зниження 

засудженому призначеної міри покарання, пов’язаний в силу принципу правової 

визначеності1, вироком попереднього суду. Тому у разі, якщо у вироку суду, яким 

засуджувалася особа з призначенням покарання, не встановлено пом’якшуючих 

                                                
1 В основі принципу юридичної визначеності покладено відоме положення res judicata (лат. 

«вирішена справа). Відповідно до цього принципу, у разі винесення судами остаточного судового 

рішення воно не переглядає перегляду [1106]. 
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обставин, суд, що розглядає питання про зниження засудженому призначеної міри 

покарання, не має права самостійно «вишукувати» такі обставини у справі або 

усувати вже встановлені вироком суду обтяжуючі обставини. 

Зниження міри призначеного судом основного покарання за одночасного 

застосування правил, передбачених частинами 2 і 3 ст. 68 та ст. 691 КК. У судовій 

практиці може виникнути питання про те, чи може суд знизити міру призначеного 

засудженому основного покарання шляхом одночасного застосування правил, 

передбачених частинами 2 і 3 ст. 68 та ст. 691 КК. На нашу думку, застосування 

кримінального закону в такий спосіб не виключається. По-перше, за приписами обох 

цих статей Кодексу зниження покарання має обов’язковий характер. По-друге, ці 

норми не конкурують між собою, оскільки частини 2 і 3 ст. 68 КК встановлюють той 

максимум покарання, у межах якого воно має бути призначене у всіх без винятку 

випадках за вчинення будь-якого незакінченого злочину, незалежно від того, чи є 

підстави для застосування ст. 691 КК. Своєю чергою, у ст. 691 КК передбачено 

підстави, за наявності яких у кожному конкретному випадку покарання не може 

перевищувати певного максимуму, незалежно від того, чи є вчинений особою злочин 

закінченим або незакінченим [495; 938, c. 270, 281].  

У разі потреби зниження міри призначеного судом основного покарання, коли є 

підстави для одночасного застосування зазначених норм, зниження засудженому міри 

покарання на підставі ч. 3 ст. 74 КК може відбуватися в такий спосіб: спочатку суд 

може знизити призначену засудженому міру покарання на підставі ч. 2 або ч. 3 

ст. 68 КК, а потім визначити 2/3 остаточного покарання, виходячи зі строку (розміру) 

найбільш суворого виду покарання, який визначений у частинах 2 і 3 ст. 68 КК за 

незакінчений злочин, тобто 2/3 від половини за готування до злочину (ч. 2 ст. 68 КК) 

або 2/3 (ст. 691 КК) від двох третин за замах на злочин (ч. 3 ст. 68 КК). 

 

Висновки до розділу 2 

1. Звільнення від призначення покарання у зв’язку із втратою особою суспільної 

небезпечності (ч. 4 ст. 74 КК) можливе за наявності певної  

передумови і підстави. Передумовою застосування цього виду звільнення від 
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покарання є вчинення винуватим злочину невеликої чи середньої тяжкості, 

підставою – втрата особою суспільної небезпечності. Втрату особою суспільної 

небезпечності під час застосування цього виду звільнення від покарання визначають 

за допомогою двох критеріїв: 1) поведінка особи (вона має бути бездоганною) та 

2) її ставлення до праці (воно має бути сумлінним).  

Бездоганна поведінка особи має визначатися через оцінювання судом поведінки 

особи: 1) як особистості; 2) в сім’ї; 3) в суспільстві; 4) в трудовому (чи навчальному) 

колективі; 5) як винуватого у вчиненому злочині. Це питання має вирішуватися 

комплексно.  

Критерій «сумлінне ставлення до праці» суди тлумачать неоднозначно. Звичайна 

трудова діяльність (що не вирізняється якісно позитивними рисами в роботі чи 

службі) не дає підстав вважати ставлення особи до праці сумлінним. Для визначення 

втрати особою суспільної небезпечності критерій «сумлінне ставлення до праці» має 

бути залишений у ч. 4 ст. 74 КК. Однак цей критерій потребує певного розширення: 

у ч. 4 ст. 74 КК потрібно відобразити, що висновок про втрату особою суспільної 

небезпечності суд може зробити на підставі сумлінного ставлення особи не лише до 

праці (у вузькому розумінні цього слова), а й до зайняття будь-якою іншою 

суспільно корисною діяльністю. 

Формулюючи резолютивну частину обвинувального вироку про звільнення від 

покарання у зв’язку із втратою особою суспільної небезпечності, суд повинен 

зазначити, що засуджений звільняється від призначення покарання. 

2. Звільнення від призначеного покарання осіб, засуджених за діяння, караність 

якого усунута, передбачене ч. 2 ст. 74 КК, ґрунтується на положеннях ст. 5 КК про 

зворотну дію кримінального закону в часі. Причини, з якими законодавець 

пов’язує звільнення від призначеного покарання у зв’язку з усуненням законом 

караності діяння, за яке засуджено особу, можуть бути різними.   

3. Якщо на момент розгляду справи про звільнення від покарання у зв’язку з 

усуненням караності діяння щодо засудженого вже було виконано певне покарання, 

то він не може бути звільнений від такого покарання. Водночас, якщо засуджений 

після виконання щодо нього основного покарання продовжував відбувати додаткове 
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покарання, то він підлягає звільненню від призначеного додаткового покарання на 

підставі ч. 1 ст. 5, ч. 2 ст. 74 КК.  

4. У ч. 3 ст. 74 КК передбачений обов’язок для суду знизити призначену 

засудженому міру покарання, що перевищує санкцію нового закону, до 

максимальної межі покарання, встановленої санкцією нового закону. Застосування 

цього положення також ґрунтується на ч. 1 ст. 5 КК, що передбачає можливість 

зворотної дії в часі закону про кримінальну відповідальність, який пом’якшує 

кримінальну відповідальність. Зниження призначеної засудженому міри покарання, 

що перевищує санкцію нового закону, до максимальної межі покарання, 

встановленої санкцією нового закону, можливе, в багатьох ситуаціях. Зниження 

засудженому міри призначеного основного покарання, якщо вона перевищує 

мінімальну межу основного покарання, встановлену санкцією нового закону про 

кримінальну відповідальність, Кримінальний кодекс України наразі не передбачає. 

5. У разі, коли є підстави для одночасного застосування відповідних норм, 

зниження засудженому міри покарання на підставі ч. 3 ст. 74 КК може відбуватися в 

такий спосіб: спочатку суд має знизити призначену засудженому міру покарання на 

підставі ч. 2 або ч. 3 ст. 68 КК, а потім визначити 2/3 остаточного покарання, виходячи 

зі строку (розміру) найбільш суворого виду покарання, який був визначений згідно з 

частинами 2 і 3 ст. 68 КК за незакінчений злочин, тобто 2/3 від половини за готування 

до злочину (ч. 2 ст. 68 КК) або дві третіх (ст. 691 КК) від двох третин за замах на 

злочин (ч. 3 ст. 68 КК). 
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РОЗДІЛ 3 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ 

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ 

 

3.1 Звільнення від відбування покарання з випробуванням (ст. 75 КК) 

Звільнення від відбування покарання з випробуванням є найпоширенішим видом 

звільнення від відбування покарання, що застосовується в судовій практиці.  

Звільнення від відбування покарання з випробуванням можливе з двох підстав1: 

1) встановленні судом можливості виправлення засудженого без відбування 

покарання (ч. 1 ст. 75 КК) та 2) погодження сторонами провадження звільнення від 

відбування покарання з випробуванням в угоді про примирення або про визнання 

вини, що затверджується судом (ч. 2 ст. 75 КК).  

Передумовою звільнення від відбування покарання з випробуванням є 

призначення (погодження сторонами провадження) певних видів основних 

покарань: 1) виправні роботи; 2) службові обмеження для військовослужбовців; 3) 

обмеження волі; 4) позбавлення волі на строк не більше п’яти років. Призначення 

судом (узгодження сторонами провадження) інших основних покарань виключає 

можливість звільнення засудженого від відбування покарання з випробуванням. 

Аналіз судової практики свідчить про те, що суди дотримуються наведеного 

положення закону. Втім, трапляються поодинокі випадки неправильного 

застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням до осіб, 

засуджених, зокрема, до арешту [234; 310]. 

Призначення судом позбавлення волі на строк понад п’ять років також виключає 

можливість звільнення засудженого від відбування покарання з випробуванням. 

Зазначимо, що під час вивчення нами судової практики випадків порушення судами 

цього положення закону не встановлено. 

                                                
1 У юридичній літературі окремі вчені назвивають це не підставами звільнення від відбування 

покарання з випробуванням, а видами звільнення від відбування покарання з випробуванням 

[1054, c. 181–182]. Проте нам більше імпонує позиція тих юристів, які для позначення того, чим 

зумовлено (пояснюється) застосування аналізованого виду звільнення від відбування покарання, 

використовують саме термін «підстава» (див.: [811, c. 131; 950, c. 212]). 
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Звільнення від відбування призначеного судом додаткового покарання за цією 

нормою закону також не передбачено (п. 9 ППВС «Про практику призначення 

судами кримінального покарання» від 24 жовтня 2003 р. № 7). Утім, трапляються 

випадки, коли суди, ухвалюючи рішення про застосування ст. 75 КК, звільняють 

засудженого також від відбування призначеного судом додаткового покарання. Таке 

застосування кримінального закону є неправильним [357]. 

Звільнення від відбування покарання з випробуванням може бути застосовано до 

неповнолітнього лише у разі його засудження до арешту або позбавлення волі (ч. 2 

ст. 104 КК)1. 

Звільнення від відбування покарання з випробуванням можливе як у разі вчинення 

одиничного злочину, так і в разі вчинення двох або більше злочинних діянь, кожне з 

яких має ознаки самостійного складу злочину (множинність злочинів). 

Якщо суд ухвалить рішення про можливість звільнення від відбування покарання 

з випробуванням за вчинення двох або більше злочинів, за умови призначення або 

узгодження сторонами видів основних покарань, зазначених у ч. 1 ст. 75 КК, то 

рішення про застосування такого звільнення суд ухвалює не стосовно кожного 

злочину, а лише після призначення або узгодження сторонами покарання за 

сукупністю злочинів (ст. 70 КК) чи сукупністю вироків (ст. 71 КК) (абз. 1 п. 23 

ППВС «Про практику призначення судами кримінального покарання» від 24 жовтня 

2003 р. № 7). У разі коли за злочини, що утворюють сукупність, призначено основні 

покарання різних видів, які не підлягають заміні (штраф, позбавлення права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю), суд може застосувати 

принцип поглинення менш суворого покарання більш суворим або призначити 

кожне з них до самостійного виконання (абз. 4 п. 22 зазначеної постанови). 

Вивчення судової практики свідчить про те, що суди в цілому дотримуються цих 

вимог закону. Випадки неправильного застосування звільнення відбування 

покарання з випробуванням у разі призначення покарання за сукупністю злочинів 

або вироків трапляються рідко [157; 368]. 

                                                
1 Про особливості звільнення від відбування покарання неповнолітніх див., зокрема [901]. 
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3.1.1 Щодо законності звільнення від відбування покарання з 

випробуванням у разі засудження за корупційний злочин 

З метою посилення заходів протидії корупційним злочинам Законом України 

№ 1698-VII «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 

2014 р. (набрав чинності 25 січня 2015 р.) [693] до КК було внесено зміни, що 

обмежують можливість застосування звільнення від кримінальної відповідальності 

(статті 45–48), призначення більш м’якого покарання (ст. 69), звільнення від 

покарання або його відбування (статті 74, 75, 79, 81, 82, 86, 87), зняття судимості 

(ст. 91) до осіб, які вчинили корупційні злочини.  

Безумовно, суворість закону відіграє важливу роль у запобіганні корупційним 

злочинам. Водночас погоджуємося з Є. Л. Стрельцовим у тому, що якщо не 

надавати службовцю необхідний рівень заробітної плати з урахуванням досвіду 

роботи конкретного працівника, його професійних якостей та особистих досягнень, 

то відповідний рівень матеріального «заохочення» працівник забезпечуватиме 

самостійно і переважно з використанням корупційних схем [1154, c. 155–156]. 

Вивчення судової практики свідчить про те, що до внесення в кримінальне 

законодавство аналізованих змін «реальне» покарання у виді позбавлення волі за 

вчинення корупційних злочинів суди призначали не більше ніж 1/3 засуджених 

службових осіб. Наприклад, у 2014 р. у разі засудження винуватих за частинами 2–4 

ст. 368 КК1 звільнення від відбування покарання з випробуванням суди застосували 

щодо 64,8 % засуджених за такі злочини. Також стосовно 24,7 % винуватих за 

частинами 2–4 ст. 368 КК застосовано штраф у порядку ст. 69 КК [869].  

Особистий професійний досвід участі в кримінальних провадженнях як 

захисника, а також вивчення кримінальних справ аналізованої категорії засвідчують, 

що ухвалення судами рішень про застосування реального позбавлення волі 

зумовлено переважно невизнанням особою вини у вчиненні корупційного злочину, 

відсутністю у справі пом’якшуючих обставин, подекуди особливо великим розміром 

отриманої неправомірної вигоди. 

                                                
1 Показники застосування виду та мір покарання за ч. 1 ст. 368 КК України ми не брали до 

уваги, враховуючи встановлену альтернативну санкцію за цей злочин. 
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Протягом 2015–2017 рр. практика застосування судами звільнення від 

відбування покарання з випробуванням щодо осіб, які вчинили корупційні 

злочини, кардинально змінилася. Наприклад, результати розгляду судами 

кримінальних проваджень (справ) за корупційні злочини за січень – вересень 

2017 р. демонструють: із 788 засуджених за ці злочини лише 21 % винуватих були 

звільнені від відбування покарання з випробуванням [1147, c. 3]. Водночас можна 

стверджувати, що суди й надалі застосовують ст. 75 КК у разі засудження за 

корупційні злочини. Постає питання: наскільки це відповідає положенням закону?  

З часу набрання чинності аналізованими змінами до кримінального 

законодавства, якими посилено відповідальність за корупційні злочини, минуло 

три роки. За цей час не лише сформувалася судова практика, а й визначилися 

певні доктринальні підходи щодо законності застосування положень, зокрема, 

ст. 75 КК України у разі засудження за корупційний злочин. І наразі це питання 

як у судовій практиці, так і в доктрині вирішується далеко не однозначно.  

Отже, постає питання про законність звільнення від відбування покарання з 

випробуванням у разі засудження за корупційний злочин. 

Щоб відповісти на це запитання, ми вивчили 1281 судове рішення в 

кримінальних провадженнях про корупційні злочини (що розглядалися судами 

України протягом 25.01.2015–25.12.2017), у яких вирішувалося питання про 

застосування до винних звільнення від відбування покарання з випробуванням 

(ст. 75 КК). Також ми узагальнили погляди окремих вітчизняних юристів щодо 

аналізованого питання. 

У ч. 1 ст. 75 КК законодавець чітко визначив, що суд може ухвалити рішення 

про звільнення від відбування покарання з випробуванням, крім випадків 

засудження за корупційний злочин. Таке однозначне положення закону не мало б 

давати будь-яких підстав для його неоднакового застосування. Утім, наш аналіз 

судової практики демонструє подекуди зовсім іншу позицію окремих суддів у 

цьому питанні.  

Нерідко суди ігнорують встановлену у ч. 1 ст. 75 КК законодавцем заборону на 

застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням за корупційний 
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злочин. Доречно зазначити, що такі судові рішення ухвалювали суди різних регіонів 

та інстанцій, а також щодо різних корупційних злочинів, вчинених після 25 січня 

2015 р. Зокрема, ми встановили випадки застосування ст. 75 КК за вчинення 

корупційного злочину, передбаченого, зокрема, ст. 191 КК (вчиненого шляхом 

зловживання службовим становищем) [219; 474; 550; 597]; ст. 410 КК (вчиненого 

шляхом зловживання службовим становищем) [473]; ст. 364 КК [17; 459]; ст. 368 КК 

[455; 478]; ст. 369 КК [266]; ст. 369-2 КК [574]. 

Варто віддати належне судам апеляційної інстанції, які такі судові рішення 

скасовували у зв’язку з неправильним застосуванням закону України про 

кримінальну відповідальність (застосуванням закону, який не підлягає застосуванню) 

[60; 130; 189; 219]. Наприклад, скасовуючи ухвалу суду апеляційної інстанції в 

частині застосування щодо Ж., засудженого за ч. 3 ст. 368 КК, ст. 75 КК касаційний 

суд зазначив таке: на час вчинення засудженим кримінального правопорушення (в 

травні – червні 2015 р.) діяла редакція ст. 75 КК відповідно до Закону України від 

14 жовтня 2014 р. № 1698-VII, який набрав чинності 25 січня 2015 р. Отже, норма 

вказаного закону вже містила застереження про неможливість його застосування до 

засуджених за корупційний злочин. Змінюючи вирок місцевого суду, апеляційний 

суд не дотримався положень статей 45 та 75 КК і, звільнивши Ж. від відбування 

покарання з випробуванням, неправильно застосував закон України про кримінальну 

відповідальність [369]. 

Чому ухвалюються такі протизаконні судові рішення? Через незнання закону, 

неправильне його тлумачення чи через зловживання ними правом (інакше кажучи, 

через ту саму корупцію)? Очевидно, відповідь на ці запитання мають дати 

правоохоронні органи. 

Водночас треба зазначити, що нерідко застосування судами (після набрання 

чинності 25 січня 2015 р. змінами до Кримінального кодексу України, внесеними 

Законом України № 1698-VII «Про Національне антикорупційне бюро України» від 

14 жовтня 2014 р.) звільнення від відбування покарання з випробуванням до 

засуджених за корупційні злочини є цілком законним. 
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У разі, якщо винний вчинив корупційний злочин до 25 січня 2015 р., то будь-яких 

заборон щодо застосування до нього ст. 75 КК законом не передбачено. Відповідно 

до ч. 2 ст. 5 КК положення Закону України № 1698-VII «Про Національне 

антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2014 р., що посилюють кримінальну 

відповідальність або іншим чином погіршують становище особи, зворотної дії в часі 

не мають. Наприклад, вироком Кам’янець-Подільського міськрайонного суду 

Хмельницької області від 6 липня 2015 р. С. визнано винним у вчиненні 24 січня 

2015 р. об 11.00 злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК, і застосовано ст. 75 КК.  

Обґрунтовуючи можливість застосування до засудженого за корупційний злочин 

положень ст. 75 КК, суд цілком справедливо зауважив про те, що, оскільки 

положення Закону України № 1698-VII «Про Національне антикорупційне бюро 

України», яким внесено зміни до КК України, не діяли на момент вчинення злочину, 

тому з підстав, передбачених ч. 1 ст. 58 Конституції України, перешкод для 

звільнення від відбування покарання з випробуванням засудженого немає [490]. 

За нашими спостереженнями, судову статистику застосування за корупційні 

злочини протягом 2015–2017 рр. ст. 75 КК, після набрання чинності 25 січня 2015 р. 

змінами до КК, внесеними Законом України № 1698-VII, формують переважно 

судові рішення, в яких службових осіб визнано винними у вчиненні цих злочинів до 

25 січня 2015 р. Адже розгляд таких справ нерідко триває роками. 

Значно складнішим є питання про законність застосування до осіб, які 

засуджуються за корупційні злочини, звільнення від відбування покарання з 

випробуванням у разі затвердження угоди про примирення або про визнання вини. 

У ч. 2 ст. 75 КК, що визначає умови звільнення від відбування покарання з 

випробуванням у разі затвердження угоди про примирення або визнання вини, 

прямої заборони (на кшталт тієї, що закріплена в ч. 1 цієї статті) законодавець 

чомусь не передбачив.  

Свого часу практикуючі юристи висловили стурбованість стосовно того, що 

неоднакова редакція ч. 1 та ч. 2 ст. 75 КК України може стати в пригоді особливо 

кмітливим, які можуть стверджувати (умисно дійти хибного висновку), що закон не 

забороняє звільнення від відбування покарання з випробуванням осіб, котрі вчинили 
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корупційні злочини, у разі укладання угоди про примирення або визнання вини. З 

метою запобігання таким випадкам Генеральна прокуратура України із залученням 

фахівців провідних юридичних навчальних закладів надала відповідні рекомендації 

прокурорам-процесуальним керівникам для врахування їх у практичній діяльності 

[1172, c. 398]. Зазначимо, що такі рекомендації прокурори переважно враховують. 

Нерідко на сайті регіональних прокуратур можна побачити прес-релізи, в яких 

відображено позицію прокуратури щодо незаконності вироку суду, яким засудженого 

за корупційний злочин звільнено від відбування покарання з випробуванням [855]. 

Певні рекомендації законодавцю щодо приведення у відповідність положень 

частин 1 та 2 ст. 75 КК, між якими виникла неузгодженість під час внесення змін до 

антикорупційного законодавства, сформулювала і наукова спільнота на 

V Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми науки кримінального 

права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності» (м. Харків, 8–

9 жовтня 2015 р.) [1095, c. 8].  

Підтримують позицію щодо неможливості звільнення від відбування покарання з 

випробуванням осіб, котрі вчинили корупційні злочини, і українські вчені, для яких 

проблеми застосування ст. 75 КК є предметом спеціальних наукових інтересів. 

Наприклад, О. О. Книженко, дослідивши системно положення антикорупційного 

законодавства, дійшла висновку про те, що у разі вчинення корупційного злочину 

узгодити укладеною угодою про примирення або визнання вини звільнення від 

відбування покарання з випробуванням неможливо [905,  c. 120]. Подібного 

абсолютно слушного висновку дійшли також В. М. Бурдін [656, c. 241] та 

Т. І. Слуцька [1142], вважаючи норми, передбачені в ч. 1 та ч. 2 ст. 75 КК, такими, 

що співвідносяться як загальна та спеціальна (в якій збережено всі ті вимоги, які 

передбачені загальною нормою).  

Утім, чимало судів не вбачають будь-яких законодавчих перешкод для застосування 

у разі засудження за корупційний злочин ст. 75 КК, якщо це було узгоджено 

сторонами провадження у відповідній угоді. Суди без будь-яких вагань затверджують 

угоди про примирення або про визнання вини, якщо сторонами провадження (окрім 

іншого) узгоджено звільнення корупціонера від відбування покарання з 
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випробуванням. Такі рішення ухвалювали суди першої інстанції у справах про 

вчинення різних корупційних злочинів, передбачених, зокрема, ст. 191 КК (вчинених 

шляхом зловживання службовим становищем) [303; 466; 477; 548; 559; 560]; ст. 410 

КК (вчинених шляхом зловживання службовим становищем) [498; 563]; ст. 368 КК 

[445; 481; 482]; ст. 368-3 КК [467]; ст. 369 КК [298; 541; 604]. 

Водночас траплялися випадки, коли сторона обвинувачення (прокурори обласних 

прокуратур) згодом змінювала свою правову позицію і оскаржувала затверджену 

вироком суду угоду про визнання вини, якою було узгоджено звільнення 

корупціонера від відбування покарання з випробуванням – з підстав неможливості 

застосування ст. 75 КК до цієї категорії засуджених. Проте суди апеляційної 

інстанції відповідно до положень п. 2 ч. 4 ст. 394 КПК України або відмовляли у 

відкритті апеляційного провадження за такими апеляційними скаргами [99; 209], або 

залишали апеляційну скаргу сторони обвинувачення без задоволення [57]. 

Однак існує й інша судова практика стосовно такого спірного правозастосування. 

Більшість судів першої інстанції все-таки справедливо відмовляють у затвердженні 

угоди про примирення або про визнання вини у вчиненні корупційного злочину, 

якщо такою угодою узгоджено звільнення корупціонера від відбування покарання з 

випробуванням, оскільки це суперечить положенням закону (ч. 1 ст. 75 КК) [291; 

304; 462; 468; 479; 518; 553; 606]. Аналогічну позицію в цьому питанні займають і 

суди апеляційної інстанції, скасовуючи вироки, якими затверджено угоди про 

примирення або про визнання вини із звільненням від відбування покарання з 

випробуванням осіб, які вчинили корупційні злочини, оскільки такі вироки 

суперечать ч. 1 ст. 75 КК [68; 247]. 

Очевидно, що неоднозначність судової практики з аналізованого питання мала б 

привернути свого часу увагу Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ. Однак доводиться констатувати, що 

постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ «Про практику здійснення судами кримінального провадження 

на підставі угод» від 11 грудня 2015 р. № 13, на жаль, не внесла ясності в це 
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питання1. В абз. 6 п. 12 цієї постанови Пленум зазначив: «Суд також має 

враховувати, що чинні КК і КПК регулюють два різновиди звільнення від відбування 

покарання з випробуванням: 1) загальний – коли вимагається встановлення 

можливості виправлення засудженого без відбування покарання; 2) спеціальний – у 

випадку затвердження угоди про примирення або про визнання винуватості, для 

укладення якої з’ясування питань, визначених у ч. 1 ст. 75 КК, не є обов’язковим».  

Доречно зазначити, що саме на це положення Пленуму посилаються і окремі 

суди, обґрунтовуючи можливість затвердження угоди про визнання вини, в якій 

узгоджено звільнення корупціонера від відбування покарання з випробуванням 

[563]. Використовують це положення Пленуму як аргумент і поодинокі 

прихильники позиції можливості звільнення від відбування покарання з 

випробуванням у разі засудження за корупційний злочин за умови затвердження 

угоди про визнання вини [991, c. 33; 992, c. 33–34]. Утім, на нашу думку, наведене 

положення вказаної постанови Пленуму не дає підстав вважати, що суд може 

застосувати звільнення від відбування покарання з випробуванням за корупційні 

злочини у разі затвердження угод. 

У цьому положенні Пленум акцентує увагу не на двох окремих різновидах 

звільнення від відбування покарання з випробуванням, а на двох окремих порядках 

застосування цього кримінально-правового заходу. У разі застосування ст. 75 КК у 

загальному порядку, суд може застосувати звільнення від відбування покарання з 

випробуванням, якщо він дійде висновку про можливість виправлення засудженого 

без відбування покарання. Таке рішення суд може ухвалити з урахуванням тяжкості 

злочину, особи винного та інших обставин справи (ч. 1 ст. 75 КК). 

Спеціальний порядок застосування звільнення від відбування покарання з 

випробуванням передбачений у разі затвердження угоди про примирення або про 

визнання винуватості (ч. 2 ст. 75 КК). У разі затвердження угоди суд не повинен 

давати власної оцінки можливості виправлення засудженого без відбування 

покарання, з урахуванням тяжкості злочину, особи винного та інших обставин 

                                                
1 В інших документах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ [889; 890; 1193]], беручи до уваги час ухвалення цих документів, аналізоване 

питання не висвітлювалося. 
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справи. Це питання зазвичай визначають сторони провадження (нерідко на підставі 

взаємовигідних умов угоди). Однак усі інші умови застосування звільнення від 

відбування покарання з випробуванням, передбачені ч. 1 ст. 75 КК, під час 

затвердження угоди мають бути дотримані сторонами провадження: особа не 

повинна засуджуватися за корупційний злочин, а сторони угоди мають узгодити 

покарання у виді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, 

обмеження волі, позбавлення волі на строк не більше п’яти років. 

Очевидно, що як домовленості сторін угоди під час узгодження покарання не 

мають виходити за межі загальних та спеціальних засад призначення покарання, 

встановлених законом України про кримінальну відповідальність (абз. 2 п. 12 

зазначеної постанови Пленуму), так і у разі вирішення питання про звільнення від 

відбування покарання з випробуванням домовленості сторін угоди не можуть 

виходити за межі загальних засад звільнення від покарання. Такими засадами 

застосування цього кримінально-правового заходу на сьогодні є те, що у разі 

звільнення від відбування покарання з випробуванням суд додатково має врахувати 

вид та міру покарання, призначені судом за злочин, який не має бути корупційним 

(див. підрозділ 1.4 дисертації). 

У контексті аналізованого варто вкотре нагадати наукові положення М. І. Панова 

щодо субординації наук фундаментального та прикладного характеру, у якій 

визначальну роль відіграють науки фундаментального характеру. Вчений, зокрема, 

зазначає, що науки прикладного характеру, використовуючи міждисциплінарні 

поняття, які в основі своїй розробляють фундаментальні науки, мають виходити з 

обсягу та змісту понять, що визначаються фундаментальною наукою. Основою наук 

кримінального блоку є кримінальне право. Саме тому кожна з наук кримінального 

циклу, оперуючи поняттями, що належать до класу міждисциплінарних, не може 

вкладати в них власний зміст та інтерпретувати їх у різний спосіб [1050, c. 18–28].  

З урахуванням наведеного робимо такий висновок: засудження за корупційний 

злочин, вчинений після 25 січня 2015 р., зокрема у разі затвердження угоди про 

примирення або про визнання вини, виключає можливість звільнення засудженого 

від відбування покарання з випробуванням [727, с. 65]. Переглядати положення 
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національного законодавства про вилучення зі сфери застосування норм про 

звільнення від відбування покарання з випробуванням корупційних злочинів з 

урахуванням рівня корупції в Україні, на чому наголошують окремі експерти [1070, 

c. 29–31], наразі видається недоцільним. 

Обставини, що враховуються судом під час ухвалення рішення про 

можливість виправлення засудженого без відбування покарання. Ухвалюючи 

рішення про можливість виправлення засудженого без відбування призначеного 

основного покарання, суд, а також сторони угоди мають врахувати тяжкість 

злочину, особу винного, інші обставини справи, а також досудову доповідь органу 

пробації про обвинуваченого. Зазначені обставини суди мають враховувати 

комплексно. Вирішення питання про звільнення від відбування покарання з 

випробуванням лише на підставі обставин, що характеризують особу винного, без 

врахування ступеня тяжкості злочину [370], і навпаки [371; 372], призводить до 

скасування судових рішень. 

Варто зазначити, що проблемам урахування тяжкості злочину, особи винного, 

інших обставин справи під час ухвалення судового рішення про можливість 

виправлення засудженого без відбування призначеного покарання в українській 

кримінально-правовій доктрині присвячено не так багато праць. Досліджуючи 

інститут звільнення від відбування покарання з випробуванням, цим проблемам 

приділили увагу, зокрема, О. О. Книженко, А. О. Клевцов, В. А. Ломако, 

Є. О. Письменський, В. В. Скибицький, П. В. Хряпінський. Однак, попри цінність 

наукових розвідок цих юристів, деякі аспекти аналізованої проблеми і досі 

залишаються малодослідженими. Йдеться, зокрема, про визначення переліку 

обставин, що визначають тяжкість злочину, особу винного, інших обставин 

справи; дослідження практики врахування українськими судами тяжкості злочину, 

особи винного та інших обставин справи під час вирішення питання про 

можливість виправлення засудженого без відбування покарання; визначення 

впливу цих обставин на ухвалення судового рішення про можливість звільнення 

засудженого від відбування покарання з випробуванням. 
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Для вивчення зазначених проблем ми проаналізували праці українських та 

зарубіжних юристів, а також 4134 судових рішення, ухвалених судами України 

протягом 2006–2018 рр., у яких щодо засуджених за окремі злочини проти особи 

(ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 121, ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 146, частини 2, 3 ст. 149, ч. 1 

ст. 152 КК) (вивчено 957 судових рішень) [740; 792]; корисливі злочини проти 

власності (ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 186, ч. 2 ст. 187, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 289, 

ч. 3 ст. 297 КК1) (вивчено 1813 судових рішень) [728]; злочини, пов’язані з 

використанням суспільно небезпечних предметів (ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 4 

ст. 296, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 309 КК) (вивчено 974 судових рішення) [729]; злочини 

проти безпеки руху та експлуатації транспорту (частини 2, 3 ст. 286 КК) (вивчено 

390 судових рішень) [730] судами вирішувалося питання про застосування 

звільнення від відбування покарання з випробуванням (ст. 75 КК)2. Під час 

проведеного аналізу було встановлено обставини, які характеризують тяжкість 

злочину, особу винного, інші обставини справи, що враховувалися судами у разі 

застосування ст. 75 КК, а також виявлено системні проблеми правозастосування.  

3.1.2 Врахування тяжкості злочину під час ухвалення рішення про 

можливість виправлення засудженого без відбування покарання  

 Як відомо, тяжкість злочину характеризується його типовим та індивідуальним 

ступенями. Саме тому Пленум Верховного Суду України орієнтує суди на те, що, 

визначаючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, треба зважати не лише на 

класифікацію злочинів (ст. 12 КК), а й на особливості конкретного злочину й 

обставини його вчинення (п. 3 ППВСУ «Про  практику призначення судами 

кримінального покарання» від 24 жовтня 2003 р. № 7) [1084, c. 341]. 

Визначення категорії вчиненого злочину відповідно до ст. 12 КК потрібно для 

усвідомлення того, злочин якого ступеня тяжкості вчинив винуватий, оцінювання 

можливості укладання і затвердження угод у кримінальному провадженні, визначення 

перспектив застосування окремих додаткових покарань, зокрема конфіскації майна. І 

                                                
1 Злочини, передбачені ч. 2 ст. 289 та ч. 3 ст. 297 КК України, ми віднесли до групи корисливих 

злочинів проти власності з огляду на додатковий безпосередній об’єкт цих злочинів – власність. 
2 Обираючи предмет дослідження практики застосування судами ст. 75 КК, ми взяли до уваги 

статистичні дані структури видів злочинів, які вчиняються в Україні. Див. [1035]. 
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хоча особливих складнощів із визначенням категорії злочинів на практиці зазвичай не 

виникає, під час ухвалення вивчених нами рішень суди зазначали категорію вчиненого 

особою злочину (середньої тяжкості, тяжкий чи особливо тяжкий злочин) лише 

приблизно в 30 % справ [737, с. 77–84]. Категорію вчиненого злочину суди чомусь не 

вважали за потрібне зазначити у 45,1 % зазначених нами справ про злочини проти 

особи; у 58,9 % справ про корисливі злочини проти власності; у 46,6 % справ про 

злочини, пов’язані з використанням суспільно небезпечних предметів; у 70,0 % справ 

про злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту. 

Варто підкреслити, що законодавець не обмежує застосування звільнення від 

відбування покарання з випробуванням злочинами певного ступеня тяжкості. Таке 

застосування обмежене лише видом злочину (корупційним), за який засуджується 

особа, та призначеним покаранням за його вчинення (виправні роботи; службові 

обмеження для військовослужбовців; обмеження волі; позбавлення волі на строк не 

більше п’яти років). У зв’язку з цим не можна погодитися з висловленими в 

юридичній літературі думками окремих юристів про те, що ст. 75 КК може бути 

застосована лише у разі засудження за злочини невеликої та середньої тяжкості 

[1210, c. 188; 1214, c. 397]. Цю наукову позицію, що суперечить законодавству, 

критикували й інші вчені [1054, c. 213–215]. 

Хоча застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням у разі 

засудження за особливо тяжкі злочини законодавець не виключає, суди, однак, 

намагаються обмежено застосовувати ст. 75 КК за злочини цієї тяжкості. Зокрема, 

аналіз даних Державної судової адміністрації України свідчить про те, що у 2017 р. 

серед 25,5 тис. осіб, засуджених за вчинення тяжких злочинів, 14 тис. (55,1 %) 

винуватих було звільнено від відбування покарання з випробуванням, а серед 1,3 тис. 

осіб, засуджених за особливо тяжкі злочини, аналізований показник становив лише 

105 (8,1 %) винуватих [870].  

Без сумніву, звільнення від відбування покарання з випробуванням за особливо 

тяжкі злочини потребує встановлення у справі вагомих обставин. Утім, повністю 

виключати можливість застосування ст. 75 КК до осіб, які вчинили особливо тяжкі 

злочини, видається нам недоцільним. Наприклад, таку заборону на застосування 
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умовного засудження та звільнення від покарання із застосуванням пробаційного 

нагляду закріплено в кримінальному законодавстві Республіки Узбекистан (ч. 7 

ст. 72) [1188] та Киргизької Республіки (ч. 1 ст. 83) [1186] відповідно. 

Треба зазначити, що нерідко законодавець намагається обмежити можливість 

звільнення від відбування покарання з випробуванням через інші правові 

інструменти, зокрема через внесення змін до санкцій кримінально-правових норм 

[760, с. 27]. Зокрема, Законом України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо 

посилення відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних 

речовин та прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи 

сильнодіючих лікарських засобів і одурманюючих засобів» від 6 жовтня 2011 р. 

№ 3826-VI мінімальну межу покарання у виді позбавлення волі в санкції ч. 2 

ст. 307 КК збільшено з 5 до 6 років. Очевидно, що в такий спосіб законодавець 

розраховував зменшити значне застосування ст. 75 КК до осіб, які вчинили злочин, 

передбачений ч. 2 ст. 307 КК (у 2010 р. 43 % від загальної кількості засуджених за 

цією нормою було звільнено від відбування покарання з випробуванням). Адже 

застосування ст. 75 КК можливе лише у разі призначення судом позбавлення волі 

на строк не більше п’яти років, а для призначення більш м’якого покарання, ніж 

передбачено законом, потрібно встановити обставини, що істотно знижують 

ступінь тяжкості вчиненого злочину (що, на думку законодавця, не так просто).  

І дійсно, кількість звільнених від відбування покарання з випробуванням за злочин, 

передбачений ч. 2 ст. 307 КК, зменшилася в середньому на 10 % (у 2012 р. таких 

засуджених уже стало 31,3 %; у 2013 р. – 30,5 %; у 2014 р. – 39 %; у 2015 р. – 32,9 %; а 

у 2016 р. – 26,6 % осіб). Водночас суди зреагували на такі законодавчі зміни, 

збільшивши майже на 20 % кількість випадків застосування ст. 69 КК у разі 

призначення покарання за злочин, передбачений ч. 2 ст. 307 КК (такі зміни в судовій 

практиці ми прогнозували ще в 2012 році [756, c. 363; 758, c. 263]). Якщо у 2010 р. 

кількість осіб, яким за злочин, передбачений ч. 2 ст. 307 КК, було призначено більш 

м’яке покарання, ніж передбачено законом, становила 22,6 % осіб (від загальної 

кількості засуджених за цією нормою), то у 2012 р. ст. 69 КК була застосована вже 
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щодо 36,9 % засуджених цієї категорії; у 2013 р. – щодо 40,8 %; у 2014 р. – щодо 

49,1 %; у 2015 р. – щодо 44,7 %; а у 2016 р. – щодо 45,6 % осіб. 

Цей законодавчий досвід наочно демонструє, що невиважені законодавчі 

обмеження потім коригуються «живою» судовою практикою. 

Після визначення категорії вчиненого злочину подальшому оцінюванню суду 

підлягає індивідуальний ступінь тяжкості вчиненого злочину, який зумовлений його 

конкретними об’єктивними та суб’єктивними ознаками. Слід зазначити, що 

кримінальний закон не містить вичерпного переліку обставин, які характеризують 

індивідуальний ступінь тяжкості злочинного діяння; аналогічно закон не визначає і 

ступінь впливу окремих із них на можливість звільнення засудженого від 

відбування покарання з випробуванням.  

Пленум Верховного Суду України орієнтує суди під час визначення ступеня 

тяжкості вчиненого злочину зважати на особливості конкретного злочину й 

обставини його вчинення (форма вини, мотив і мета, спосіб, стадія вчинення, 

кількість епізодів злочинної діяльності, роль кожного із співучасників, якщо злочин 

вчинено групою осіб, характер і ступінь тяжкості наслідків, що настали, тощо) [п. 3 

ППВСУ «Про практику призначення судами кримінального покарання» від 24 жовтня 

2003 р. № 7] [1084, c. 341]. Отже, Пленум Верховного Суду України, роз’яснюючи 

зміст цього поняття, не визначає вичерпного переліку відповідних обставин. 

Причиною цього є об’єктивна неможливість передбачити всю сукупність 

індивідуальних особливостей конкретних злочинів. Тому суд цілком виправдано 

наділений правом самостійно, в кожному конкретному випадку вирішувати питання 

про перелік обставин, які характеризують індивідуальний ступінь тяжкості вчиненого 

злочину, враховуючи всі об’єктивні та суб’єктивні особливості вчиненого діяння. 

У вітчизняних підручниках з кримінального права [937, c. 429–430; 1194, c. 622; 

1214, c. 398] та науково-практичних коментарях кримінальних кодексів України [938, 

c. 302; 1018, c. 164; 1019, c. 213; 1020, c. 195] їхні автори в аналізованому контексті 

так само вказують майже на однаковий орієнтовний перелік таких обставин. Аналіз 

вказаних праць дає змогу зробити висновок про те, що на визначення індивідуального 

ступеня тяжкості злочину впливають об’єктивні (об’єкт та предмет злочину, 
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потерпілий, характер діяння, спосіб, місце, час, знаряддя і засоби вчинення злочину, 

тяжкість наслідків, причинний зв’язок тощо) та суб’єктивні ознаки (форма й вид 

вини, мотив, мета вчинення злочину) конкретного посягання. На визначення 

індивідуального ступеня тяжкості вчиненого особою злочину впливає також стадія 

вчинення злочину (причини не доведення злочину до кінця), береться до уваги судом, 

чи одноосібно вчинений злочин, чи у співучасті (роль співучасника та характер 

вчинюваних дій), кількість епізодів злочинної діяльності тощо. 

Перейдемо від теорії до практики. Проведене нами вивчення судових рішень 

демонструє, що суди перших інстанцій у мотивувальних частинах рішень про 

застосування (або відмову у застосуванні) звільнення від відбування покарання з 

випробуванням обмежуються лише формальною вказівкою на те, що вони 

врахували «тяжкість злочину». В абсолютній більшості випадків (88,2 % вивчених 

нами справ) суди не пояснили у рішеннях, які саме ознаки чи обставини 

характеризують індивідуальний ступінь тяжкості вчиненого злочину, як вони 

вплинули на ухвалене рішення. Правильно в цьому контексті ставить запитання 

Д. С. Азаров: «Що конкретно дає суду подібне “врахування ступеня тяжкості 

злочину”? Які умовиводи може зробити суд, ґрунтуючись на такому врахуванні? 

Особливо гостро відчувається відсутність раціональних відповідей на поставлені 

запитання тоді, коли санкція кримінально-правової норми “перекриває” одразу 

два чи навіть три ступені тяжкості – невеликий, середній та тяжкий або середній, 

тяжкий та особливо тяжкий» [6, c. 10]. Безумовно, подібна судова практика не 

додає обґрунтованості ухваленим вирокам. 

Ліпша ситуація з викладенням у рішенні оцінювання тяжкості злочину у судів 

апеляційної чи касаційної інстанції. Скасовуючи або залишаючи в силі рішення 

судів нижчої інстанції, судді зазвичай розкривають ті обставини, котрі, на думку 

суду вищої інстанції, неправильно (чи, навпаки, правильно) оцінили суди в контексті 

врахування тяжкості злочину у разі застосування ст. 75 КК. За цих обставин варто 

позитивно оцінити сформульовані судам першої інстанції рекомендації щодо 

застосування кримінального законодавства, зокрема і в аналізованій сфері 

правозастосування (хоча і не всі положення є безспірними) [984; 987]. Утім, 
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трапляються випадки, коли суди вищої інстанції, скасовуючи рішення суду нижчої 

інстанції щодо застосування до засудженого ст. 75 КК, самі, на жаль, обмежуються 

виключно законодавчими фразами про неправильне врахування тяжкості злочину, не 

наводячи для обґрунтування ухваленого рішення самих цих обставин [278]. 

Слід зазначити, що певні рекомендації національним судам щодо врахування 

обставин, що характеризують індивідуальний ступінь тяжкості вчиненого злочину, 

сформулював і Європейський суд з прав людини. Закон України «Про виконання 

рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» (ст. 17) 

передбачає застосування судами Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини як джерела 

права. Європейський суд з прав людини зазвичай не висловлює своєї позиції щодо 

меж караності за протиправні діяння. Утім, є винятки. Зокрема, у справі «Алексахін 

проти України», розглядаючи скаргу заявника про жорстоке поводження з боку 

працівників міліції та відсутність ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку 

з таким жорстоким поводженням, Страсбурзький суд констатував: «Хоча у цій 

справі працівника міліції було засуджено, Суд знову зазначає, що остаточний вирок 

від 3 липня 2006 року є майже ідентичним вироку від 23 серпня 2001 року (яким X. 

було засуджено до покарання у вигляді позбавлення волі строком на п’ять років, яке 

слід вважати умовним з випробувальним строком), скасованому судом вищої 

інстанції як надто м’який. Покаравши працівника міліції за допомогою м’якого 

вироку, що не передбачає покарання у вигляді позбавлення волі, більш ніж через 

вісім років після вчинення ним протиправного діяння, насправді держава сприяла 

виникненню у працівника міліції “відчуття безкарності”, замість того, щоб 

продемонструвати йому, як вона мала б це зробити, що таким діям у жодному 

випадку не потуратимуть. <...> За таких обставин Суд не впевнений у тому, що 

покарання працівника міліції було адекватним» (п. 58) [1103]. Схожа позиція 

Страсбурзького суду щодо сумнівності адекватного застосування мінімального 

умовного покарання винуватим у жорстокому поводженні з малолітнім затриманим 

висловлена і в справі «Оккалі проти Туреччини» [1]. А в справі «Гафген проти 

Німеччини» Європейський суд з прав людини висловив сумніви щодо адекватного 
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покарання поліцейських, які погрожували застосувати до винуватого насильницькі 

дії з метою знайти викрадену дитину [1107].  

Отже, Європейський суд з прав людини також висловлює свою позицію щодо 

доцільності врахування під час вирішення питання про можливість виправлення 

засудженого без відбування покарання об’єкта злочину та мети посягання.  

Перейдемо до питання про те, встановлення яких конкретно у справі об’єктивних 

та суб’єктивних ознак посягання, що характеризують індивідуальний ступінь 

тяжкості вчиненого злочину, дає змогу суду ухвалити позитивне рішення про 

можливість виправлення засудженого без відбування призначеного покарання.  

Український вчений В. А. Ломако ще в 1976 р., визначаючи конкретні обставини 

об’єктивного характеру, що характеризують індивідуальний ступінь тяжкості 

посягання і слугують підставою для застосування умовного засудження, дав такий їх 

перелік: порівняно невелика значимість об’єкта та предмета посягання, специфічні 

умови обстановки, способу, місця і часу вчинення злочину, відсутність тяжких 

наслідків та спричинення діянням незначної шкоди, попередня злочинна діяльність, 

збіг тяжких особистих або сімейних умов, матеріальна залежність від потерпілого, 

вчинення злочину у разі захисту від суспільно небезпечного посягання, другорядна 

роль або незначний ступінь участі винуватого у вчиненні злочину тощо. Своєю 

чергою, автор визначив такі обставини суб’єктивного характеру: форма і ступінь 

вини, мотиви і цілі, позбавлені низьких, корисливих, кар’єристських та егоїстичних 

властивостей [806, c. 64; 962, c. 32].  

Варто зазначити, що за минулі 40 років вітчизняні вчені майже не доповнили 

зазначені переліки обставин, що характеризують індивідуальний ступінь 

тяжкості вчиненого злочину і впливають на ухвалення рішення про звільнення 

від відбування покарання з випробуванням [901, c. 98–99; 903, c. 99–114; 967, 

c. 263]. Як виняток можна назвати лише наукові надбання Є.  О. Письменського, 

який певною мірою конкретизував (наповнив) названі обставини додатковим 

змістом, а також доповнив цей перелік необхідністю врахування судом під час 

ухвалення аналізованого рішення виду причинного зв’язку та емоційного стану 

винного [1054, c. 213–215]. 
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Схожа ситуація з наповненням переліку обставин, які впливають на ухвалення 

рішення про можливість виправлення засудженого без відбування призначеного 

покарання, і в зарубіжній кримінально-правовій доктрині. Наприклад, російські 

юристи під час опрацювання аналізованого питання будь-яких додаткових обставин, 

що характеризують індивідуальний ступінь тяжкості вчиненого злочину, до 

наведеного вище переліку В. А. Ломако також не додали [1061, c. 951–953; 1148, c. 

377; 1258, c. 786–811]. 

Водночас як в українських, так і в зарубіжних спеціальних наукових працях 

спостерігається певна незавершеність у дослідженні питання про вплив обставин, 

що характеризують індивідуальний ступінь тяжкості вчиненого злочину, на 

ухвалене судом рішення про можливість виправлення засудженого без відбування 

призначеного покарання. Українська вчена О. О. Книженко за результатами 

вивчення судової практики продемонструвала вплив на ухвалені судами рішення 

про застосування умовного засудження та відстрочку виконання вироку лише 

двох обставин, які характеризують індивідуальний ступінь тяжкості посягання: 

ненастання тяжких наслідків (встановлено у 34 % рішень) та відсутність 

матеріальних збитків чи їх відшкодування (встановлено у 16,6 % та 14 % рішень 

відповідно) [903]. А в працях інших вітчизняних юристів, зокрема А. О. Клевцова, 

Є. О. Письменського, судову практику на предмет впливу обставин, що 

характеризують тяжкість злочину, на ухвалене судом рішення про звільнення від 

відбування покарання з випробуванням узагалі не досліджено.  

У спеціальних дослідженнях зарубіжних учених спостерігається дещо ліпша 

ситуація. Наприклад, Є. А. Горяйнова, досліджуючи судову практику врахування 

підстав застосування умовного засудження, на жаль, не змогла встановити посилань 

судів на обставини, що характеризують тяжкість злочину [796, c. 92–93]. 

Д. С. Дядькін під час анкетування суддів щодо визначення підстав застосування 

умовного засудження встановив лише одну таку обставину – вчинення злочину 

внаслідок випадкового збігу обставин [838, c. 388]. Е. В. Лядов, досліджуючи 

обставини, що вказуються у вироках як підстава для призначення умовного 

засудження, виявив лише дві такі обставини об’єктивного характеру: віктимна 
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поведінка потерпілого (1,4 % вироків) та відшкодування заподіяної шкоди (29,7 % 

вироків) [966, c. 88–91]. Так само лише дві обставини об’єктивного характеру, що 

вказувалися у судових рішеннях як підстава умовного засудження, встановив 

І. М. Агзамов. Такими обставинами виявилися характер і ступінь суспільної 

небезпеки злочину (10,8 % рішень), а також відшкодування шкоди (29,6 % рішень) 

[4, c. 171]. І. А. Бурлакова, досліджуючи аналізоване питання, виявила вже чотири 

такі обставини: невелика суспільна небезпека злочину (70 %); протиправність та 

аморальність поведінки потерпілого (42 % вироків); запобігання шкідливим 

наслідкам та відшкодування шкоди (76 % вироків); незначна роль винуватого під час 

вчинення злочину у співучасті (55 %) [658, c. 65–66]. Так само чотири обставини, що 

вплинули на застосування умовного засудження у вивчених справах, встановив і 

М. Г.-Р. Гусейнов: добровільне відшкодування шкоди (15 % судових рішень), 

другорядна роль у вчиненні злочину (10 % судових рішень), вчинення злочину 

внаслідок випадкового збігу обставин (11 % судових рішень), вчинення злочину під 

час перевищення меж необхідної оборони (2 % судових рішень) [806, c. 206]. 

Однак результати досліджень зазначених учених є дещо нерепрезентативними. 

По-перше, вони ґрунтуються на вивченні, на нашу думку, недостатньої кількості 

судових рішень (здебільшого дослідження обмежувалося 100–500 судовими 

справами). По-друге, вчені не відобразили того, у справах яких категорій вони 

проводили узагальнення судової практики застосування умовного засудження. Це, 

своєю чергою, ускладнює можливість коментування чи перевірки причин значних 

розбіжностей у показниках застосування окремих обставин, що характеризують 

тяжкість злочину. По-третє, у працях юристів не наведено змістової характеристики 

обставин, що характеризують тяжкість злочину, які враховувалися судами (а вона, 

як буде продемонстровано нижче, у справах різних категорій має певну специфіку).  

Вивчаючи судову практику, ми з’ясували, що, обґрунтовуючи рішення про 

можливість виправлення засудженого без відбування покарання у справах про окремі 

зазначені нами злочини проти особи, корисливі злочини проти власності, злочини, 

пов’язані з використанням суспільно небезпечних предметів, злочини проти безпеки 
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руху, суди зазначають значно більшу (ніж вказано в дослідженнях інших учених) 

кількість обставин, що характеризують тяжкість злочину (див. табл. В.1).  

Як видно з даних, наведених у табл. В.1, перелік обставин, що характеризують 

індивідуальний ступінь тяжкості злочину, які зазначають суди, у кожній із 

зазначених груп злочинів дещо відрізняється. Водночас перелік таких обставин для 

окремих злочинів у межах певної однієї групи також має ще більше відмінностей. 

Обґрунтовуючи рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням 

за злочини проти особи, суди зазначають переважно п’ять обставин: девіантну 

поведінку потерпілого, надання йому медичної допомоги після вчинення злочину, 

відсутність тяжких наслідків, добровільне відшкодування потерпілому збитків 

(усунення заподіяної шкоди), а також неактивну (другорядну) роль винного у 

вчиненні злочину у співучасті. Вплив останньої обставини на ухвалене рішення чітко 

простежувався в процесі вивчення вироку (ухвали) щодо застосування кримінально-

правових заходів щодо різних співучасників злочину) [155; 373; 615] (див. табл. В. 2).  

Водночас в аналізованих справах суди поодиноко враховували й інші обставини, 

що визначають індивідуальний ступінь тяжкості вчиненого злочину проти особи. 

Наприклад, у справах про торгівлю людьми (ст. 149 КК) можна було спостерігати 

різну правову позицію суду щодо караності дій продавця (як сурогатної матері) та 

покупця малолітньої дитини (остання, як зазначив суд, гарно опікувалася дитиною 

після вчинення злочину і заслуговувала на застосування ст. 75 КК) [359]. Визначаючи 

можливості застосування ст. 75 КК за вербування кількох потерпілих, вчинене з 

метою їх сексуальної експлуатації (ч. 2 ст. 149 КК), суд подекуди враховував поведінку 

потерпілих, які фактично погодилися займатися проституцією [359]. Своєю чергою, у 

справах про зґвалтування (ч. 1 ст. 152 КК) такою обставиною суди іноді визнавали 

наявність між винним та потерпілою в минулому шлюбних відносин [97; 152]. 

Як видно з даних, наведених у табл. В. 2, девіантна поведінка потерпілого є 

найпоширенішою обставиною, що характеризує тяжкість вчиненого злочину, 

встановлення у справі якої дозволяє суду ухвалити рішення про звільнення 

засудженого від відбування покарання з випробуванням. Статус суб’єктів цієї 

поведінки впливав на рішення суду у справах про різні злочини проти особи 
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залежно від ступеня тяжкості цих злочинів по-різному. Зокрема, у справах про 

умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК) у 80 % випадків застосування ст. 75 КК на це 

рішення суду вплинула девіантна поведінка лише тих потерпілих, які були 

близькими родичами засуджених (сином [297; 300], матір’ю, братом, чоловіком). 

Водночас у інших справах проти особи суди у разі звільнення від відбування 

покарання з випробуванням враховували однаковою мірою девіантну поведінку 

будь-яких потерпілих, незалежно від їхньої спорідненості із засудженим.  

Форми девіантної поведінки, що враховуються судами у справах про злочини 

проти особи, є різноманітними. Наприклад, в одній із справ про умисне тяжке тілесне 

ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК), суд врахував 

протиправну поведінку потерпілого, який, перебуваючи в стані алкогольного 

сп’яніння, поводився зухвало, штовхався, ображав засуджену нецензурними словами 

та погрожував застосувати насильство [262], в іншій – «багаторічну антисоціальну 

поведінку загиблої і її нехтування сімейними обов’язками» [286]. 

У справах про умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК) суди подекуди 

враховували девіантну поведінку потерпілих, називаючи її віктимною (водночас суди 

зазначали, що саме потерпілі розпочали конфлікт) [83; 374; 375]. Цікаво, що в 

окремих справах про умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 122 КК) 

суди враховували, наприклад, і такі обставини, як поведінка потерпілої, яка 

сформувала в засудженого небезпідставні ревнощі [213], а також поведінка 

потерпілої, яка перешкоджала засудженому в реалізації його законного права 

спілкуватися з його дитиною [376]. Водночас у справах про незаконне позбавлення 

волі (ч. 2 ст. 146 КК) траплялися випадки визнання такою поведінкою намагання 

потерпілого приховати від органів слідства винуватців убивства [26]. 

Таку обставину, як відсутність тяжких наслідків, у справах про злочини проти 

особи суди пов’язують переважно з відсутністю внаслідок вчинення злочину 

непоправних наслідків для здоров’я потерпілого. Водночас у справах про торгівлю 

людьми (частини 2, 3 ст. 149 КК) такими наслідками суди визнають відсутність 

фактичної передачі потерпілих «покупцю» [40]. 
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У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням за корисливі 

злочини проти власності суди наголошували лише на трьох аналізованих 

обставинах: відсутності тяжких наслідків, добровільному відшкодуванні збитків 

(усуненні заподіяної шкоди), а також на неактивній (другорядній) ролі у вчиненні 

злочину у співучасті (див. табл. В.3). 

Добровільне відшкодування збитків (усунення заподіяної шкоди) є 

найпоширенішою обставиною, яку суди зазначали, ухвалюючи в аналізованих 

справах рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням. Ця 

обставина застосовувалися не лише в разі повного відшкодування винним збитків, а й 

у разі часткового їх відшкодування. Обґрунтовуючи ухвалене судом рішення про 

застосування ст. 75 КК, суди апеляційної інстанції часто зазначають, що призначене 

судом першої інстанції покарання у виді реального позбавлення волі ускладнює 

можливості потерпілих на отримання стягнутих із засуджених решти грошових 

коштів за цивільними позовами [21; 251]. Вивчення справ свідчить про те, що для 

констатації судом наявності цієї обставини обвинувачений має відшкодувати шкоду, 

зазвичай до ухвалення вироку судом [377], усім потерпілим [329] і в належних 

розмірах [180]. 

Водночас нерідко обґрунтування судом наявності обставин, що характеризують 

тяжкість злочину, в контексті ухвалення рішення про застосування ст. 75 КК за ці 

злочини виглядало спірним. Наприклад, Апеляційний суд Кіровоградської області, 

звільняючи ухвалою від 29 травня 2012 р. засуджених за ч. 4 ст. 185 КК від 

відбування покарання з випробуванням, взяв до уваги «перекваліфікацію вчинених 

злочинів засудженим ОСОБА_6, ОСОБА_31, ОСОБА_7 за окремими епізодами та 

зменшенням об’єму обвинувачення ОСОБА_31 та ОСОБА_7 по епізоду крадіжки в 

ніч на 18.06.2010 року із магазина» [138]. Своєю чергою, звільняючи ухвалою від 

6 вересня 2012 р. засудженого за ч. 3 ст. 186, ч. 3 ст. 357 КК від відбування 

покарання з випробуванням, той самий Апеляційний суд Кіровоградської області 

взяв до уваги «перебування потерпілих в стані алкогольного сп’яніння, що також 

можливо спровокувало засудженого на вчинення даних злочинів стосовно них» 
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[137]. Яким чином ці обставини вплинули на оцінювання можливості виправлення 

засуджених без відбування призначеного покарання, є незрозумілим. 

Обґрунтовуючи рішення про можливість виправлення засудженого без 

відбування призначеного покарання за злочини, пов’язані з використанням 

суспільно небезпечних предметів, суди зазначали переважно чотири обставини: 

предмет злочину, відсутність тяжких наслідків, добровільне відшкодування 

потерпілому збитків (усунення заподіяної шкоди), неактивна (другорядна) роль 

винуватого у вчиненні злочину у співучасті (див. табл. В. 4). 

Як видно з даних, наведених у додатку Б. 4, відсутність тяжких наслідків є 

найпоширенішою обставиною, яку суди згадували в рішеннях про звільнення 

засудженого від відбування покарання з випробуванням за аналізовані злочини. 

Водночас змістова характеристика тяжких наслідків, ненастання яких дозволяє суду 

ухвалити рішення про застосування ст. 75 КК, залежно від злочину відрізняється. 

Зокрема, у справах про участь у не передбачених законом збройних формуваннях 

(ч. 2 ст. 260 КК) відсутність тяжких наслідків суди пов’язують переважно з 

нетривалою участю в діяльності не передбаченого законами України збройного 

формування «Донецької Народної Республіки» або «Луганської Народної 

Республіки» (з яких особа добровільно вийшла) у вигляді охорони блокпостів, що не 

було пов’язано із вчиненням інших злочинів [86; 378]. У справах про незаконні дії зі 

зброєю (ч. 1 ст. 263 КК) – з відсутністю фактів передачі чи збуту вогнепальної зброї, 

бойових припасів або вибухових речовин [190; 227]. Так само і в справах про 

незаконні дії з наркотиками (частини 1-2 статті 305 КК, частини 3 ст. 307 [42; 196; 

317; 358], ст. 309 [55; 111] КК) відсутність тяжких наслідків суди мотивують 

відсутністю фактів збуту наркотиків іншим особам. Цікаво, що в окремих справах 

про незаконні дії з наркотиками з метою збуту (ч. 3 ст. 307 КК) суди враховували 

також мотиви таких дій – передати заборонені речовини як ліки 

військовослужбовцям, які перебували у зоні проведення АТО [49], зібрати кошти 

на лікування тяжко хворого брата [196]. 

Пленум Верховного Суду України в роз’ясненні, що міститься в п. 20 Постанови 

«Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі 
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злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про 

адміністративні правопорушення на транспорті» від 23 грудня 2005 р. № 13 орієнтує 

суди для визначення ступеня тяжкості вчиненого злочину враховувати не тільки 

наслідки, що настали, а й характер та мотиви допущених особою порушень правил 

безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, її ставлення до цих 

порушень та поведінку після вчинення злочину, вину інших причетних до цього осіб 

(пішоходів, водіїв, працівників, відповідальних за технічний стан і правильну 

експлуатацію транспортних засобів тощо) [1085, c. 448]. 

Вивчення судової практики доводить, що суди враховують зазначені 

рекомендації, оскільки, обґрунтовуючи рішення про можливість виправлення 

засудженого без відбування призначеного покарання за злочини проти безпеки руху 

та експлуатації транспорту, суди зазначали такі обставини: складна дорожня 

обстановка, протиправна поведінка іншого учасника дорожнього руху, надання 

медичної допомоги потерпілому у разі дорожньо-транспортної пригоди, добровільне 

відшкодування потерпілому збитків (усунення заподіяної шкоди), а також 

наголошували на необережності дій винного (див. табл. В. 5). 

Під складною обстановкою злочину у сфері безпеки дорожнього руху суди 

розуміють вчинення злочину, зокрема, під час туману [255], сильного дощу [18], 

задимленості дорожньої ділянки, де сталася дорожня пригода [215]1, а під 

девіантною поведінкою потерпілих – порушення також і ними правил дорожнього 

руху (наприклад, порушення постраждалим водієм правил дорожнього руху [273], 

зокрема і в стані сп’яніння [253], перехід пішоходами дороги у невстановленому 

місці [226], на червоний сигнал світлофора [166; 344]). 

Узагальнення судової практики свідчить про те, що в контексті оцінювання 

можливості виправлення засудженого без відбування покарання за ці злочини суди 

надають важливого позитивного значення добровільному відшкодуванню збитків 

потерпілому (повністю чи частково). У багатьох справах ця обставина є 

самодостатньою для ухвалення судом рішення про можливість застосування до 

засудженого ст. 75 КК навіть за наявності кількох загиблих унаслідок дорожньо-

                                                
1 У цій справі автор дисертації брав участь як захисник. 
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транспортної пригоди [379].. В окремих справах суди позитивно оцінювали не лише 

відшкодування матеріальної шкоди родині загиблих, а й те, що винний вчиняв 

активні дії щодо усунення наслідків злочину (придбав неповнолітнім донькам 

загиблих дві квартири в новобудовах м. Києва і здійснює в них ремонт) [162]. 

Позитивно оцінюють суди і дії винуватих, які, не маючи матеріальної можливості 

повністю відшкодувати завдані збитки потерпілим, демонструють свою готовність у 

майбутньому відшкодувати такі збитки, укладаючи з потерпілими угоди про 

подальше відшкодування понесених потерпілими витрат [229]. 

Безумовно, на ухвалення судом рішення про можливість виправлення засудженого 

без відбування призначеного покарання часто впливає не одна обставина, а поєднання 

обставин, що характеризують тяжкість злочину, в різних комбінаціях. В одній із справ 

про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК, Апеляційний суд Волинської 

області взяв до уваги не лише складні дорожні умови, які винуватому важко було 

передбачити, а й врахував ті обставини, що внаслідок вчиненого злочину загинули син 

та сестра його дружини, а сама його дружина визнана інвалідом 2 групи і на момент 

розгляду справи була вагітною [41]. В іншій справі про злочин, передбачений ч. 3 

ст. 286 КК, оцінюючи тяжкість злочину, суд апеляційної інстанції також врахував, що, 

окрім відсутності претензій зі сторони потерпілих, унаслідок дорожньо-транспортної 

пригоди загинули близькі винуватого – мати та рідна сестра [151]. 

Нерідко обставини, що характеризують тяжкість злочину, мають значення лише в 

поєднанні з певними обставинами, що характеризують особу винного. Наприклад, 

Апеляційний суд Черкаської області, звільняючи засуджену за ч. 2 ст. 121 КК від 

відбування покарання з випробуванням, врахував, окрім неправомірної поведінки 

потерпілого, надання йому медичної допомоги безпосередньо після вчинення 

злочину та відшкодування представникам загиблого потерпілого шкоди, також щире 

каяття та активне сприяння розкриттю злочину винуватої, наявність на її утриманні 

неповнолітньої та двох малолітніх дітей, позитивні характеристики з місця роботи 

та проживання [262]. В іншій справі Апеляційний суд Донецької області, звільняючи 

засудженого за ч. 2 ст. 260 КК від відбування покарання з випробуванням, врахував, 

окрім нетривалого перебування в лавах не передбаченого законами України 
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збройного формування «Донецької Народної Республіки», також щире каяття 

винного та активне сприяння ним розкриттю злочину, його позитивні 

характеристики, наявність на його утриманні трьох неповнолітніх дітей та сестри, 

яка є особою з інвалідністю 1 групи та потребує постійного догляду [81]. 

Не менш цікаво під час проведеного дослідження було встановити обставини 

об’єктивного та суб’єктивного характеру, неправильне врахування яких судами 

нижчих інстанцій стало підставою для скасування рішень про звільнення від 

відбування покарання з випробуванням (див. табл. В. 6). 

Як видно з даних, наведених у табл. В. 6, у разі скасування рішень про 

застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням суди 

апеляційної та касаційної інстанцій надавали вагомого значення: тяжкості 

злочину або його підвищеній суспільній небезпечності; посяганню на цінний для 

кримінально-правової охорони об’єкт та предмет злочину; вчиненню злочину 

щодо потерпілих, які є близькими родичами винуватого або мають уразливий 

стан (осіб похилого віку, хворих та осіб з інвалідністю, малолітніх, жінок з 

дітьми); вчиненню злочину групою осіб або організованою групою; активній 

ролі у вчиненні злочину у співучасті; вчиненню злочину в певний час, у певній 

обстановці або на певній території; певним способом; застосуванню під час 

вчинення злочину знарядь та засобів вчинення злочину; настанню тяжких 

наслідків після вчинення злочину або реальній загрозі настанню таких наслідків; 

не наданню допомоги потерпілому та не відшкодуванню йому збитків (не 

усуненню заподіяної шкоди); прямому умислу та низьким мотивам злочинів, а 

також кількості епізодів злочинів та множинності злочинів.  

Зазначені обставини у справах про різні злочини мають різний кількісний прояв. 

Зокрема, у справах про злочини проти особи суди надають вагомого значення 

переважно тяжкості злочину, його спрямованості на певний об’єкт посягання, 

настанню тяжких наслідків та не відшкодуванню збитків (див. табл. В. 7). 

Як видно з даних, наведених у табл. В. 7, у справах про умисне вбивство (ч. 1 

ст. 115 КК) та торгівлю людьми (частини 2, 3 ст. 149 КК), скасовуючи рішення про 

застосування ст. 75 КК, суди обмежували обґрунтування ухваленого рішення лише 
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однією обставиною – тим, що злочин є особливо тяжким (інші обставини справи до 

уваги не бралися) [144; 193; 257; 380]. Утім, нерідко сама тяжкість вчиненого злочину 

була визначальною для суду вищої інстанції і для скасування рішень про застосування 

ст. 75 КК у справах про тяжке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК) [77]. 

Не менш вагоме правове значення в аналізованому контексті має врахування 

судами факту вчинення злочину щодо певних потерпілих. В аналізованих справах 

про заподіяння умисних тілесних ушкоджень (частини 1, 2 ст. 121, ч. 1 ст. 122 КК) 

суди, відмовляючи у застосуванні до засудженого ст. 75 КК, надавали визначального 

значення тому, що злочин вчинено стосовно неповнолітнього [246], особи похилого 

віку [92; 168; 233; 381], свого батька [102] чи своєї матері [165]. Так само вчинення 

злочину щодо неповнолітнього враховувалося у справах про торгівлю людьми з 

метою їх сексуальної експлуатації (частини 2, 3 ст. 149 КК) [265; 382; 383], а також 

про продаж власної малолітньої дитини [384] або передачу малолітніх дітей для їх 

експлуатації в жебрацтві [385]..У цих справах вагоме правове значення для відмови 

судом у застосуванні до засуджених ст. 75 КК мала також кількість потерпілих від 

вчинення незаконних угод (наприклад, 34 особи жіночої статі, серед яких 7 були 

неповнолітніми [383], або 107 потерпілих [386]). 

Вчинення злочину щодо особи похилого віку [387] та рідної сестри [388] суди 

негативно оцінювали також у справах про зґвалтування (ч. 1 ст. 152 КК).  

Узагальнення судової практики також свідчить про те, що у разі відмови у 

застосуванні звільнення від відбування покарання з випробуванням у справах про 

злочини проти особи суди враховують обстановку, спосіб вчинення злочину, 

знаряддя і засоби, що використовувалися під час їх учинення. У вивчених нами 

справах про заподіяння тілесних ушкоджень (частини 1, 2 ст. 121 КК) суди надавали 

негативну оцінку жорстокості завдання тілесних ушкоджень [32; 188], їх завданню 

табуретом [389], ножем [246], з використанням зброї [337], інтенсивності самого 

насильства [235]. 

Застосування зброї [252], наручників [390], різних способів насильства і 

приниження [37] було вирішальним і під час ухвалення судом рішення про відмову 
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в застосуванні до засудженого ст. 75 КК у справах про позбавлення волі (ч. 2 

ст. 146 КК) [84; 252]. 

Так само негативно оцінювали суди застосування ножа [44], а також каменя [331] 

і у разі зґвалтування (ч. 1 ст. 152 КК).  

Серед наслідків, що настали після вчинення злочинів проти особи, які 

враховувалися у разі відмови застосування до засуджених ст. 75 КК, суди вказували, 

наприклад: у справах про заподіяння тяжких тілесних ушкоджень (частини 1, 2 

ст. 121 КК) – смерть людини [32], тривале лікування потерпілого з оперативним 

втручанням (трепанація черепа), наслідком чого стало присвоєння потерпілому 

3 групи інвалідності та необхідність відповідної реабілітації [235]; у справах про 

заподіяння середньої тяжкості тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 122 КК) – тривалий 

розлад здоров’я [165], безповоротне погіршення зору на травмованому оці 

потерпілого [92]; а у справах про зґвалтування та насильницьке задоволення 

статевої пристрасті неприродним способом (ч. 1 ст. 152, ч. 2 ст. 153 КК) – моральні 

страждання потерпілої [185]. 

Вирішуючи питання про застосування до засудженого за злочини проти особи 

ст. 75 КК, суди встановлюють, чи надавав він допомогу потерпілому після 

заподіяного тілесного ушкодження. Залишення винним місця злочину без надання 

такої допомоги [39; 100], ігнорування в подальшому відшкодування завданих 

збитків (усунення заподіяної шкоди) [69; 335], невчасне їх відшкодування або 

усунення (зокрема після постановлення вироку) [391] часто називалися судами 

обставинами, що не дозволяють суду констатувати можливість виправлення 

засудженого без відбування призначеного покарання. 

Серед суб’єктивних ознак злочину, що враховували суди в контексті оцінювання 

тяжкості злочину, на увагу судів заслуговували прямий умисел на вчинення 

злочину, а також низькі мотиви його вчинення. Зокрема, обґрунтовуючи 

неможливість звільнення винуватих у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 

КК, від відбування покарання з випробуванням, Апеляційний суд Харківської 

області в одній із справ обґрунтовано, вважаємо, врахував тривалий час та 

неодноразово здійснення побиття потерпілого спочатку на ґрунті неприязних 
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стосунків, а потім з метою залякування щодо його намірів звернутись до 

правоохоронних органів. У цій справі суд також на рідкість врахував і 

характеристики суб’єктів злочину – їхню фізичну перевагу над потерпілим (вони 

обидва займалися спортом), який не міг чинити їм фізичного спротиву [235].  

Вчинення злочину у співучасті збільшує його суспільну небезпеку. Однак суди 

обґрунтовано надають вагомого значення не самій обставині вчинення винуватим 

злочину у співучасті, а тій активній ролі, яку він виконував, вчиняючи злочин проти 

особи [37; 383; 392]. 

Визначаючи ступінь тяжкості вчиненого злочину проти особи, суди часто 

враховували кількість епізодів злочинної діяльності. Відповідно, у разі їх значної 

кількості, суди констатували підвищену суспільну небезпеку вчинених злочинів і, 

як наслідок, неможливість звільнення винних від відбування покарання з 

випробуванням. Такі рішення були поширеними у разі засудження осіб за злочини 

проти волі, честі та гідності особи (ч. 2 ст. 146, частини 2, 3 ст. 149 КК). Водночас 

обставини, що позитивно характеризують особу цих винуватих (сімейний стан і 

стан здоров’я, наявність на утриманні дітей та осіб непрацездатного віку, 

позитивні характеристики) в аспекті їх впливу на рішення суду про можливість 

виправлення засудженого без відбування призначеного покарання, фактично не 

мали будь-якого значення [35; 393–395].  

Скасовуючи рішення про застосування звільнення від відбування покарання з 

випробуванням у справах про корисливі злочини проти власності, суди цілком 

обґрунтовано надають вагомого значення вчиненню злочину щодо потерпілих 

уразливого стану (осіб похилого віку, хворих та осіб з інвалідністю, малолітніх, 

жінок з дітьми); активній ролі у вчиненні злочину у співучасті (його ретельній 

підготовці); застосуванню під час вчинення злочину знарядь злочину, а також 

інтенсивного насильства до потерпілих; настанню тяжких наслідків після вчинення 

злочину; не відшкодуванню потерпілим збитків (не усуненню заподіяної шкоди); 

мотивам злочинів, а також кількості епізодів злочинної діяльності (див. табл. В. 8). 
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В окремих справах про корисливі злочини проти власності можна було 

спостерігати наявність комплексу обставин, що характеризували тяжкість злочину 

(вчинення злочину з декількома кваліфікуючими ознаками) [396].  

Нерідко рішення судів першої інстанції скасовувалися також у зв’язку з 

безпідставним врахуванням судами у разі звільнення від відбування покарання з 

випробуванням обставин, яких насправді не було. Наприклад, суд посилався на 

відсутність тяжких наслідків, однак потерпілим заподіяно моральні страждання та 

матеріальні збитки на значні суми [397] або намір обвинуваченого нібито 

відшкодувати заподіяну шкоду за його довготривалої непрацевлаштованості не був 

підтверджений будь-якими доказами [174]. 

Скасовуючи рішення про застосування звільнення від відбування покарання з 

випробуванням у справах про злочини, пов’язані з використанням суспільно 

небезпечних предметів, суди надають вагомого значення категорії вчиненого 

злочину, його підвищеній суспільній небезпеці (що створює загрозу життю та 

здоров’ю людей), спрямованості на важливий об’єкт кримінально-правової охорони 

та суспільній небезпеці предмета злочину (див. табл. В. 9). 

У справах про незаконні дії з наркотиками (ч. 3 ст. 307, 309 КК) у разі скасування 

рішень про застосування ст. 75 КК суди часто обмежували обґрунтування ухваленого 

рішення лише однією обставиною – тим, що злочин є тяжким чи особливо тяжким 

(інші обставини справи до уваги не бралися) [79; 244; 324]. У цій категорії справ 

суди брали до уваги також і кількісні ознаки предмета злочину, нерідко зазначаючи 

про те, що він у багато разів перевищує встановлений законом граничний розмір для 

особливо великого розміру наркотичного засобу чи психотропної речовини [76; 398]. 

Кількісні ознаки предмета злочину були визначальними і для оцінювання 

тяжкості незаконних дій зі зброєю (ч. 1 ст. 263 КК). Зокрема, у тих випадках, коли у 

винуватого вилучали велику кількість вогнепальної зброї, бойових припасів або 

вибухових речовин, суди схилялися до думки про неможливість виправлення 

засудженого без відбування призначеного покарання [85; 110; 287; 399; 400]. 

У справах про участь осіб у не передбачених законом збройних формуваннях 

(ч. 2 ст. 260 КК) суди, критично оцінюючи тяжкість вчиненого злочину, 
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враховували тривалу участь винуватого в незаконних збройних формуваннях [74]. 

Нерідко суди наголошували на тому, що незаконні збройні формування, в яких брав 

участь винуватий, продовжують свою незаконну діяльність на території Донецької 

[75] чи Луганської області [148], що створює загрозу повторної участі засудженого в 

їхній діяльності. 

Не менш вагоме правове значення в аналізованому контексті має врахування 

судами факту використання знарядь і засобів, що використовуються під час 

вчинення аналізованих злочинів. У вивчених нами справах про хуліганство (ч. 4 

ст. 296 КК) суди надавали вагому негативну оцінку застосуванню винуватими 

предметів, що мають підвищену вражаючу дію, зокрема пістолета [63], 

травматичного пістолета [53], пневматичного пістолета [256], вогнепальної зброї 

[210; 401], автомата [103], ножа [173; 402], пляшки з надбитим горлечком [78]. Так 

само критично суди оцінювали вчинення цього злочину винуватим стосовно 

неповнолітнього [29; 63] або осіб похилого віку [250] в присутності багатьох осіб, у 

тому числі малолітніх дітей [402]. 

Водночас суди нерідко неправильно дають оцінку обставинам справи, що 

характеризують тяжкість вчиненого злочину. Наприклад, скасовуючи рішення суду 

першої інстанції про застосування до засудженого у вчиненні хуліганства із 

застосуванням зброї (ч. 4 ст. 296 КК) ст. 75 КК, Апеляційний суд Запорізької області 

зазначив про те, що значні тяжкі наслідки не настали лише тому, що не було прямого 

влучання в голову потерпілого в результаті пострілу з вогнепальної зброї [29].  

Серед суб’єктивних ознак злочину, що враховували суди в контексті оцінювання 

тяжкості злочину, на увагу судів заслуговувало вчинення злочинів з корисливих 

мотивів. Наприклад, обґрунтовуючи неможливість звільнення винних у вчиненні 

злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК, від відбування покарання з випробуванням, 

суд касаційної інстанції в одній справі врахував те, що саморобний вибуховий 

пристрій засуджений знайшов і відремонтував з метою збуту за матеріальну 

винагороду [403], а в іншій – те, що збутий засудженим саморобний радіокерований 

вибуховий пристрій може бути використаний для вчинення інших злочинів [409]. 
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У разі скасування рішень про застосування звільнення від відбування покарання з 

випробуванням у справах про порушення правил безпеки дорожнього руху суди 

надають вагомого значення кількості потерпілих унаслідок дорожньо-транспортної 

пригоди, грубості та кількості порушень цих правил винуватим, обстановці 

вчинення злочину, настанню тяжких наслідків у вигляді смерті потерпілих та 

негативно оцінюють не відшкодування винним потерпілим завданих збитків 

(усунення заподіяної шкоди) (див. табл. В. 10). 

Вирішуючи в цій категорії справ питання про тяжкість злочину, суди 

враховували не лише настання тяжких наслідків у вигляді смерті потерпілих та 

отримання ними інших тілесних ушкоджень, а й брали до уваги кількість 

постраждалих унаслідок дорожньо-транспортної пригоди [232], нерідко зауважуючи 

про те, що вони є неповнолітніми [50; 404] або особами похилого віку [170].  

Оцінюючи тяжкість злочину, суди беруть до уваги і місце вчинення злочину. 

Зокрема, суди негативно оцінювали те, що дорожньо-транспортна пригода 

трапилася на тротуарі, де рух транспортних засобів заборонений [170], на зупинці 

громадського транспорту [405]. Негативно оцінюють в аналізованому аспекті суди і 

грубість порушень винуватим правил дорожнього руху та кількість допущених 

порушень (вчинення ДТП у стані сп’яніння, керування технічно несправним 

автомобілем, будучи позбавленим права керування транспортним засобом) [172]. 

Після врахування даних, що характеризують тяжкість злочину, суд має оцінити 

характеристики особи винного.  

3.1.3 Врахування особи винного під час ухвалення рішення про можливість 

виправлення засудженого без відбування покарання 

Врахування обставин, що характеризують особу винного, не викликає 

складнощів у правозастосуванні [739, с. 58–62].  

У вітчизняних підручниках з кримінального права [937, c. 430; 1194, c. 622–623; 

1214, c. 398] та науково-практичних коментарях Кримінального кодексу України 

[938, c. 302–303; 1019, c. 213; 1020, c. 196] їхні автори вказують майже однаковий 

орієнтовний перелік обставин, що характеризують особу винного, які мають 

враховуватися судами для вирішення питання про можливість виправлення 
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засудженого без відбування покарання. Доречно зазначити, що схожий перелік 

обставин, що характеризують особу винного, наводять і зарубіжні юристи [948, 

c. 214–215; 1061, c. 951–952; 1258, c. 786, 787, 811–831]. Водночас як вітчизняні, так 

і зарубіжні юристи наголошують на тому, що в цьому контексті суди мають 

враховувати обставини, що характеризують винну особу до вчинення злочину, під 

час вчинення злочину, після вчинення злочину, а також обставини, що 

відображають індивідуальні властивості особи. 

Пленум Верховного Суду України так само орієнтує суди на з’ясування під час 

вирішення аналізованого питання різноманітних характеристик винної особи: віку, 

стану здоров’я, поведінки до вчинення злочину як у побуті, так і за місцем роботи 

чи навчання, її минулого (зокрема наявності незнятих чи непогашених судимостей, 

адміністративних стягнень), складу сім’ї (наявності на утриманні дітей та осіб 

похилого віку), матеріального стану особи тощо (абз. 3 п. 3 постанови «Про 

практику призначення судами кримінального покарання» від 24 жовтня 2003 р. № 7) 

[1084, c. 341]. Об’єднуючи зазначені особистісні характеристики в певні групи, 

вчені наголошують на необхідності дослідження в цьому контексті чотирьох 

аспектів: фізичного та психічного, соціального і правового статусів особи [993, c. 

231; 1026, c. 60–61; 1148, c. 157–167; 1237, c. 72–73; 1239, c. 8–9]. Варто погодитися 

з Є. О. Письменським у тому, що це є типовими ознаками, що характеризують особу 

винного та набувають істотного значення для визначення підстави звільнення від 

відбування покарання з випробуванням [1054, c. 219–223]. У цьому контексті 

слушними є і пропозиції вчених закріпити критерії оцінювання особи винного, що 

демонструють ці характеристики, на законодавчому рівні [967, c. 263]. 

Слід зазначити, що порівняно із відображенням у судових рішеннях обставин, що 

характеризують ступінь тяжкості вчиненого злочину, обставини, що характеризують 

особу винного, суди вказують практично завжди для обґрунтування ухваленого 

рішення. Водночас посилання у вироках на обставини, з яких не видно їхньої суті, є 

неприйнятним: «...наприклад, якщо суд враховує стан здоров’я, то необхідно 

вказати який саме, розкрити це поняття. Якщо суд посилається на характеристику, 
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то необхідно вказати, яку характеристику бере до уваги: позитивну, негативну чи 

задовільну» [973, c. 86–87].  

Цікаво, а які саме характеристики особи винного впливають на позитивне 

вирішення судом питання про можливість виправлення засудженого без відбування 

покарання? Досліджуючи питання щодо впливу на ухвалення судового рішення про 

умовне засудження особистісних характеристик, вітчизняний криміналіст 

В. А. Ломако у 1976 р. зробив висновок про те, що на ухвалення судом такого 

рішення впливають: добра поведінка до і після вчинення злочину; відсутність 

злочинних навичок; поважне ставлення до праці, до правил соціалістичного 

проживання, заслуги перед Батьківщиною, прагнення добровільно усунути наслідки 

злочинного діяння, турбота про потерпілого та його близьких, допомога слідчим 

органам у розкритті злочину, явка з каяттям, щире каяття тощо [962, c. 32]. 

Інша українська вчена О. О. Книженко, дослідивши через 30 років аналогічне 

питання, дійшла висновку про те, що умовне засудження обґрунтовувалося судами, 

зокрема, вісьмома особистісними характеристиками (автор вивчила 496 справ): 

першою судимістю (50 %); позитивною характеристикою (40 %); визнанням вини 

(37,5 %); наявністю на утриманні неповнолітніх дітей (23,8 %); віком засудженого 

(7,5 %); його матеріальним станом (7,5 %); станом здоров’я (2,5 %), іншими 

обставинами (до 5 %) [903, c. 207]. 

У зарубіжній кримінально-правовій доктрині це питання також  

досліджували юристи. К. А. Горяйнова, отримавши у 1987 р. результати  

аналізу вироків щодо мотивування застосування умовного засудження, встановила, 

що суди для обґрунтування цього рішення посилалися на: першу судимість (69 %); 

позитивну характеристику (60 %); неповнолітній або похилий вік (54 %); визнання 

вини (30 %); стан здоров’я (27 %), щире каяття (25 %); вагітність (2 %); необхідність 

продовження навчання, наявність малолітніх дітей, похилих батьків або хворобливий 

стан цих осіб (15 %) [796, c. 91–92]. Своєю чергою, Е. В. Лядов, досліджуючи 

обставини, на які російські суди посилалися у разі застосування умовного 

засудження (автор вивчив 500 справ), встановив, що такими є: каяття (70,3 %); 

вчинення злочину вперше (66,2 %); визнання вини (47,3 %); позитивна 
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характеристика за місцем проживання (50 %), місцем роботи (47,3 %), місцем 

навчання (9,5 %); клопотання колективу (4,1 %); неповнолітній вік (28,4 %); похилий 

вік (1,4 %); наявність утриманців (28,4 %); хвороба або інвалідність (2,7 %); 

влаштування на роботу (1,4 %); сприяння розкриттю злочину (1,4 %); наявність 

постійного місця проживання (1,4 %); обіцянка пройти курс лікування від наркоманії 

та алкоголізму (1,4 %) [966, c. 88]. Про схожі особистісні характеристики (однак 

дещо з іншими показниками), що враховуються судами у разі застосування умовного 

засудження, зазначають й інші російські вчені [4, c. 68; 658, c. 65–66; 806, c. 64]. 

Доречно зауважити, що зазначені нами результати вивчення російськими вченими 

рішень судів щодо впливу особистісних характеристик на застосування умовного 

засудження підтверджуються також і результатами анкетування суддів. Зокрема, 

Д. С. Дядькін, провівши анкетування суддів щодо застосування ними умовного 

засудження, констатував, що в більшості випадків вони враховували такі обставини: 

вчинення злочину вперше; каяття у злочині та допомога слідству; психофізіологічні 

властивості особистості (вік, стать, стан здоров’я); соціальні властивості особистості 

(наявність сім’ї, роботи, даних, що характеризують особистість) тощо [838, c. 388]. 

Проаналізувавши вітчизняну судову практику, ми отримали такі результати: 

обґрунтовуючи рішення про можливість виправлення засудженого без відбування 

покарання у справах про аналізовані нами злочини, суди зазначають близько 40 

обставин, що характеризують особу винного. Ці обставини ми умовно поділили на 

чотири групи: обставини, що характеризують особу винного у зв’язку із вчиненим 

злочином; обставини, що характеризують поведінку та життя особи винного до 

вчинення злочину; обставини, що характеризують індивідуальні, фізичні та інші 

властивості особи винного; обставини, що характеризують особу винного після 

вчинення злочину (див. табл. Г. 1). 

Як видно з даних, наведених у табл. Г.1, найпоширенішими обставинами, що 

характеризують особу винного, на які суди посилаються під час вирішення питання 

про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, є такі: щире 

каяття (72,7 %), вчинення злочину вперше (52,7 %), позитивна характеристика 

засудженого за місцем проживання (51,4 %), визнання вини (43,4 %), активне 
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сприяння розкриттю злочину (34,2 %), утримання винуватим дітей (25,3 %), стан 

його здоров’я (16,4 %), зайнятість працею (підприємництвом) (10,1 %), молодий вік 

засудженого (7,2 %), втрата ним суспільної небезпечності (4,0 %).  

Ця судова практика потребує певного коментування. 

Як відомо, щире розкаяння характеризує суб’єктивне ставлення винної особи 

до вчиненого злочину, яке виявляється в тому, що вона визнає свою провину, 

висловлює жаль з приводу вчиненого та бажання виправити ситуацію, що 

склалася (п. 3 ППВСУ «Про практику застосування судами України законодавства 

про звільнення особи від кримінальної відповідальності» від 23 грудня 2005 р. 

№ 12) [1084, c. 341]. Однак нерідко суди помилково встановлюють щирість каяття 

винних там, де винуваті після вчинення ними злочинів проти особи та протягом 

провадження у справі не виявляли бажання виправити ситуацію, яку вони створили 

своїми неправомірними діями (надати медичну допомогу, викликати швидку 

допомогу, бодай вибачитися за вчинене, відшкодувати завдані збитки) [104; 406]. 

Такий самий помилковий підхід щодо оцінювання щирості каяття винуватого, 

вважаємо, суди часто застосовують і в справах про корисливі злочини проти 

власності. Цю обставину часто констатують суди стосовно засуджених у справах, у 

яких обвинувачені жодних заходів щодо відшкодування заподіяної матеріальної 

шкоди (маючи фінансові можливості) протягом кримінального провадження не 

вживають [231]. Так само критично можна поставитися до встановлення судами 

щирості каяття винних, які лише частково визнають свою вину [29; 101; 122] або 

визнають вину лише під тиском доказів [115; 128]. Утім, щире каяття можливе лише 

за ініціативою винного [973, c. 91]. Його також немає там, де винний змушений 

визнати свою вину під тиском доказів, які містяться у справі та викривають його у 

вчиненому злочині [627, c. 57]. 

Ті самі зауваження можна висловити і щодо констатації судами активного 

сприяння розкриттю злочину винним. Констатуючи активне сприяння розкриттю 

злочину, суди чомусь не зазначають, які саме добровільні дії засуджених були 

спрямовані на допомогу органам дізнання, досудового слідства та суду у 

встановленні обставин вчинення злочину [339]. Суди нерідко встановлюють цю 
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обставину у справах, де обвинувачений лише погодився з доказами у справі [224]. 

Трапляються і випадки, коли констатація судом активного сприяння розкриттю 

злочину взагалі не відповідає обставинам справи. Наприклад, Апеляційний суд 

Дніпропетровської області під час вирішення питання про застосування до винної у 

вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 310, ч. 3 ст. 309 КК, звільнення від 

відбування покарання з випробуванням врахував, зокрема, її сприяння розкриттю 

злочину. Хоча у своїх «щирих» показаннях засуджена пояснила, що вона посіяла і 

виростила 251 кущ рослин роду канабіс, а висушені 45 рослин роду канабіс зберігала 

у своєму господарському приміщенні для власних потреб [56].  

В іншій справі – про злочин, передбачений ч. 2 ст. 286 КК, Апеляційний суд 

Вінницької області, скасовуючи рішення суду про застосування до засудженого ст. 75 

КК, цілком правильно, на нашу думку, поставив під сумнів щирість каяття винуватого 

та активне сприяння розкриттю ним злочину. Обґрунтовуючи ухвалений вирок, суд 

апеляційної інстанції зазначив: винуватий після вчинення ДТП, унаслідок якої 

потерпілий втратив здатність до самостійного пересування, його станом здоров’я не 

цікавився, намагався вплинути на потерпілого з метою ненадання останнім показань та 

медичних документів органам досудового слідства та суду, що свідчить про відсутність 

у нього критичної оцінки своєї поведінки та встановлення істини у справі [30]. 

Заслуговує на критичне ставлення і врахування окремими судами у разі 

застосування ст. 75 КК «позитивних» характеристик винуватих. Письмові позитивні 

характеристики за місцем проживання винуватих, на які посилаються суди, часто 

мають формальний характер, у них фіксується зазвичай лише відсутність конфліктів із 

сусідами та не надходження від них скарг на поведінку винуватого. Нерідкими є 

випадки, коли за змістом характеристики (яку суд назвав «позитивною») винуватий 

характеризується навпаки негативно (наприклад, зловживає спиртними напоями, не 

вміє контролювати свої дії, негативно впливає на оточення та в побуті характеризується 

як небезпечний для суспільства) [281]. Те саме стосується і встановлених судом 

«позитивних» виробничих характеристик, за змістом яких було відомо, що засуджений 

працював на підприємстві нетривалий строк (нерідко не більше 2 тижнів), протягом 

якого були випадки не виходу на роботу без поважних причин [72].  
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Трапляються і випадки, коли позитивна характеристика винуватого не збігається 

з тими протиправними діями, які він вчинив. Наприклад, розглядаючи одну зі справ 

про вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК, суд касаційної інстанції 

врахував, зокрема, і ту обставину, що винувата займається волонтерською роботою 

у Всеукраїнській благодійній організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з 

ВІЛ/СНІД» з метою надання допомоги людям, що страждають на зазначені 

захворювання [407]. Проте поза увагою суду, вважаємо, залишилася та обставина, 

що у світі більшість хворих на СНІД є саме ін’єкційні наркомани. 

Спостерігається і певна формальність в оцінюванні судом тієї обставини, що 

винуватий піклується про дітей або непрацездатних осіб. З матеріалів справи часто 

насправді не вбачається, що винуватий утримує таких осіб, однак суд посилається 

на цю обставину в контексті оцінювання можливості виправлення засудженого без 

відбування призначеного покарання [171; 408]. Зокрема, з матеріалів справи нерідко 

спостерігається, що винуватий натомість безперервно зловживає алкоголем, не 

працює, з сім’єю не проживає [389], живе за рахунок пенсії [280] або доходів від 

підприємництва матері-пенсіонерки [235], дітей, насправді не утримує (дружині 

доводилося навіть стягувати з нього аліменти на утримання дітей) [409]. 

Посилаючись на стан здоров’я засудженого, суди часто не зазначають ознак 

цього стану. У зв’язку з цим незрозуміло, яким чином стан здоров’я винуватого 

доводить доцільність його звільнення від відбування покарання [410]. 

Врахування поведінки особи протягом часу, що минув після вчинення злочину, у 

разі вирішення судом питання про можливість виправлення засудженого без 

відбування призначеного покарання видається розумним. Протягом цього часу 

винуватий може поводитися по-різному. Потенційна загроза притягнення особи до 

кримінальної відповідальності за вчинений злочин може і не впливати на його 

поведінку. Підозрюваний (обвинувачений) може продовжувати свою злочинну 

діяльність, може тимчасово «затаїтися» на час кримінального провадження, а може 

насправді щиро розкаятися у вчиненому злочині і почати демонструвати своє 

виправлення з моменту притягнення до кримінальної відповідальності. 
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З урахуванням того, що нерідко на момент засудження особи проходить не один 

рік, поведінка винуватого протягом кримінального провадження може засвідчувати 

стан його суспільної небезпечності на цей момент. Однак для повної оцінки цього 

питання суд, вважаємо, має дослідити актуальні на момент ухвалення судового 

рішення докази у справі, що засвідчують втрату особою суспільної небезпечності. 

Це можуть бути документи, які демонструють бездоганність поведінки особи після 

вчинення злочину як особистості; в сім’ї; в суспільстві; в трудовому (чи 

навчальному) колективі; як винуватого у вчиненому злочині, а також сумлінне 

ставлення особи до праці (служби) (див. підрозділ 2.1 дисертації).  

Формальне врахування судами поведінки особи протягом часу, що минув після 

вчинення злочину [321; 375; 411], без аналізу зазначених обставин видається 

неприйнятним. Формальна вказівка на те, що винуватий за цей час будь-яких 

правопорушень не вчиняв [38] також виглядає непереконливою. Безумовно, 

демонстрація винуватим своєї законослухняної поведінки протягом чотирьох [321; 

375], п’яти [412], дев’яти [216] і навіть одинадцяти [372] років після вчинення 

злочину часто дає підстави вважати, що його виправлення можливе без відбування 

покарання. Однак більш обґрунтованими в цій частині виглядають судові рішення, в 

яких суди не лише констатують, що минув певний час після вчинення винуватим 

злочину, а й аналізують ті зміни, які відбулися в житті та поведінці особи за цей час 

[372; 412], зокрема, беруть до уваги працевлаштування засудженого, відшкодування 

ним збитків, створення сім’ї [177; 309], [216], проходження винуватим лікування від 

наркоманії [141; 217]. Бували також випадки, коли суди констатували можливість 

виправлення засудженого без відбування покарання, пов’язуючи це з фактом 

тривалого перебування винуватого під вартою, що, на думку суду, «свідчить про 

понесення засудженим покарання у найсуворішому його вигляді» [413] і «має 

виховний вплив на винного» [27].  

Особистісні характеристики, що впливають на ухвалення судом рішення про 

можливість виправлення засудженого без відбування покарання за окремі злочини, 

майже не відрізняються (див. табл. Г. 2– Г.5). Утім, їх вияв у різних справах має 

свою специфіку. 



 214 

Узагальнення судової практики свідчить про те, що зі зростанням ступеня 

тяжкості вчиненого злочину проти особи ставлення судів до встановлення наявності 

у справі певної характеристики було більш вимогливим. Скажімо, у справах про 

умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК) на рішення суду про звільнення від відбування 

покарання з випробуванням з очевидністю впливав не просто незадовільний стан 

здоров’я винуватого, а такий його стан, який без будь-якого перебільшення можна 

назвати тяжким. До такого стану суди, наприклад, зараховували: визнання особи 

інвалідом 1 групи по зору безстроково, пов’язану з нездатністю до 

самообслуговування та потребою постійного стороннього догляду [507], втрату 

можливості рухатися і самостійно себе обслуговувати [454], а також неможливість 

пересування без допомоги милиць [514]. Своєю чергою, у справах про торгівлю 

людьми або іншу незаконну угоду щодо людини (частини 2, 3 ст. 149 КК) тяжким 

станом здоров’я винного називався такий його стан, який потребував 

високоспеціалізованого лікування, що не могло бути надано в умовах медичних 

частин пенітенціарної служби або в умовах районних лікарень [411]. 

Інший приклад – позитивна характеристика винуватого. Так само зі зростанням 

ступеня тяжкості вчиненого злочину спостерігалося більш вимогливе ставлення 

судів до встановлення наявності у справі цієї обставини. Зокрема, у тих самих 

справах про умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК) значення мала не просто позитивна 

поведінка винуватого у суспільстві (невчинення ним злочинів та правопорушень, 

неконфліктність), а його активна участь у громадському житті (ГО «Ветерани 

повітряно-десантних військ», Союз десантників Житомирської області та 

Житомирської обласної організації учасників Міжнародних Миротворчих операцій 

«Солдати Миру») [300]. В інших справах про злочини проти особи проявами 

позитивної поведінки винуватого суди називали його конкретні вчинки, наприклад, 

працевлаштування і відшкодування лікарні коштів за стаціонарне лікування 

потерпілого [125]. 

Слід зазначити, що в контексті аналізованого питання іноді суди оцінюють також 

обіцянки винуватого добре поводитися в майбутньому. Наприклад, в окремих 

справах про заподіяння тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121, ч. 1 ст. 122 КК) суди брали 



 215 

до уваги висловлювання винуватим наміру приносити користь суспільству, 

працюючи волонтером у благодійних організаціях, підтримувати соціально корисні 

зв’язки [192], плани винуватого надати притулок іншим родичам, які мешкають у 

східних областях України, де відбуваються воєнні конфлікти та проходить 

антитерористична операція [47], а в одній із справ про зґвалтування (ч. 1 ст. 152 КК) 

– бажання винуватого в майбутньому відшкодовувати потерпілій шкоду, 

працевлаштуватися, вступити в шлюб [184]. 

Узагальнення судової практики у справах про корисливі злочини проти власності 

свідчить про те, що, оцінюючи можливість виправлення засуджених без відбування 

покарання, надавали вагомого значення діям винуватих, спрямованим на усунення 

причини вчинення цих злочинів. Такими діями суди правильно, вважаємо, називали, 

зокрема, працевлаштування винуватих [25; 414] та початок зайняття ними 

підприємницькою діяльністю [332], проходження курсу лікування від алкоголізму 

[225]. 

Найпоширенішими обставинами, що характеризують особу винного, на які 

посилаються суди у разі застосування ст. 75 КК у справах про злочини, пов’язані з 

використанням суспільно небезпечних предметів, є щире каяття, визнання вини, 

активне сприяння розкриттю злочину, вчинення злочину вперше, позитивна 

характеристика засудженого, а також утримання ним дітей.  

На підставі вивчення справ можемо констатувати, що свідченням активного 

сприяння розкриттю злочину у справах про хуліганство (ч. 4 ст. 296 КК) суди 

визнають добровільну видачу предметів, які застосовувалися під час вчинення 

хуліганських дій [258], тоді як у справах про незаконні дії з наркотиками (ч. 3 

ст. 307 КК) – вчинення дій, які сприяли викриттю інших злочинів, що вчинялися 

організованою групою осіб [222; 358].  

Без сумніву, суди мають більш ретельно вивчати наявні в матеріалах провадження 

письмові характеристики на особу [258]. Нерідко у справах про аналізовані злочини 

суди позитивно оцінювали факт наявності клопотань жителів селища в місці 

проживання засудженого [121; 178; 196], трудового колективу [118; 228], товаришів по 

військовій службі [198], громадських організацій (зокрема Спілки ветеранів 
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Афганістану [202]), в яких громадськість просила не позбавляти винних волі, 

надавши їм шанс для виправлення.  

На позитивне рішення судів щодо застосування до засуджених за аналізовані 

злочини ст. 75 КК також впливала їхня колишня добровільна соціально активна 

позиція: участь у війні в Афганістані [202], в ліквідації наслідків Чорнобильської 

катастрофи [141], Антитерористичній операції на сході України [46; 198]. 

Не останню роль під час ухвалення судом рішення про можливість виправлення 

засудженого без відбування призначеного покарання в аналізованій категорії справ 

часто відігравала та обставина, що засуджений працював до затримання [415] або 

працевлаштувався і має постійну роботу [80], працює і виплачує кредит за 

придбаний будинок [129]. 

На ухвалення судом рішення про можливість виправлення засудженого без 

відбування призначеного покарання часто впливала і та обставина, що винуватий 

має на утриманні інших осіб: декількох дітей [96], хворої доньки, що потребує 

постійного догляду [317; 358]; утримання декількох неповнолітніх дітей, які 

залишилися без батьківської опіки після смерті дружини винуватого [43]; утримання 

вагітної доньки – студентки денної форми навчання на платній основі [345]; вагітної 

дружини та онкохворої матері, визнаної інвалідом 2 групи [175]. 

Враховуючи стан здоров’я винних у вчиненні аналізованих тяжких злочинів, 

пов’язаних з використанням суспільно небезпечних предметів, суди переважно 

брали до уваги необхідність періодичного лікування в стаціонарному відділенні 

лікарні [179], фактичну неможливість проходження поліхіміотерапії в умовах 

позбавлення волі [272; 338]. 

Свій набір особистісних характеристик має звільнений від відбування покарання 

з випробуванням за порушення правил безпеки дорожнього руху.  

З огляду на дані, наведені в табл. Г. 5, найпоширенішими обставинами, що 

характеризують особу винного, на які суди посилаються у разі застосування 

звільнення від відбування покарання з випробуванням у справах про порушення 

правил безпеки дорожнього руху, є щире каяття винуватого, визнання ним вини, 

активне сприяння розкриттю злочину, вчинення злочину вперше, позитивна 
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характеристика засудженого, його незадовільний стан здоров’я та визнання особи 

інвалідом (нерідко спричинені наслідками ДТП), працевлаштованість, наявність у 

винного сім’ї та утримання ним дітей (які, зокрема, залишилися після загибелі в 

дорожньо-транспортній пригоді дружини). 

Не менш цікаво під час проведеного дослідження було встановити негативні 

особистісні характеристики, що стали підставою для скасування судових рішень у 

вивчених нами справах про можливість виправлення засудженого без відбування 

призначеного покарання. 

Узагальнення судової практики продемонструвало, що у разі скасування рішень 

судів нижчої інстанції, якими засуджених було звільнено від відбування покарання з 

випробуванням безпідставно, суди апеляційної та касаційної інстанцій мотивують 

рішення встановленням у справах «зворотного боку» позитивних характеристик 

(див. табл. Г. 6). До того ж ці негативні характеристики у всіх вивчених нами 

справах були майже однаковими. 

Водночас слід зазначити, що подекуди у вивчених нами справах фіксувалися й 

інші негативні характеристики, що впливали на ухвалення судом рішення про 

неможливість застосування щодо засудженого звільнення від відбування покарання 

з випробуванням. Такими вагомими характеристиками у справах про злочини проти 

особи були, зокрема, намагання ухилитися від притягнення до кримінальної 

відповідальності [260]; спроба втекти з-під варти [380]; перебування в розшуку [340; 

394; 416]; вчинення злочину особою, яка неодноразово притягувалася до 

адміністративної відповідальності за вчинення насильства в сім’ї [154]. 

У справах про корисливі злочини проти власності такими негативними 

характеристиками суди також визнавали ухилення особи від притягнення до 

кримінальної відповідальності (перебування особи в розшуку [417]), а також 

вчинення злочину особою під час перебування під слідством [19].  

У справах про злочини, пов’язані з використанням суспільно небезпечних 

предметів, такими негативними характеристиками суди визнавали, зокрема, вчинення 

злочину через короткий проміжок часу після спливу іспитового строку [65] та 

порушення винуватим умов виконання запобіжного заходу [227]. Водночас під час 
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вивчення зазначеної категорії справ ми встановили й інші специфічні особистісні 

характеристики, що негативно вплинули на ухвалення судом рішення про 

можливість виправлення засудженого без відбування покарання (наприклад, 

дискредитація звання військовослужбовця, якому зброю було довірено для захисту 

Вітчизни, а не як знаряддя злочину [103] або дискредитацію службового 

становища слідчого, який повинен був запобігати скоєнню злочинів, а не вчиняти 

тяжкі злочини у сфері обігу наркотичних засобів [418]. 

Найпоширенішою негативною характеристикою у справах про порушення правил 

безпеки дорожнього руху суди визнавали вчинення злочину у стані сп’яніння. Також 

на рішення суду про неможливість виправлення засудженого без відбування 

покарання впливає притягнення винного неодноразово до адміністративної 

відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, а 

також намагання уникнути відповідальності (залишення місця пригоди, приховування 

транспортного засобу) після вчинення дорожньо-транспортної пригоди. 

Доречно зазначити, що викладені в табл. Г. 6 особистісні негативні 

характеристики часто мають перевагу над іншими обставинами, що начебто 

позитивно характеризують особу винного. Вивчення справ свідчить про те, що 

такими негативними характеристиками є вчинення злочину не вперше, рецидив 

злочинів [61], вчинення злочину у стані сп’яніння. 

Встановити можливість виправлення особи, яка не вперше (вдруге, втретє, 

вчетверте тощо) вчинила злочин, без відбування призначеного покарання вкрай 

складно. Невипадково кримінальне законодавство багатьох зарубіжних держав 

(наприклад, Республіки Білорусь, Республіки Молдова, Республіки Узбекистан, 

Швейцарії) містить пряму заборону на застосування умовного засудження до осіб, 

які не вперше засуджуються до позбавлення волі. Утім, повністю виключати 

можливість звільнення від відбування покарання з випробуванням осіб, які не 

вперше притягуються до кримінальної відповідальності, в національному 

законодавстві, на нашу думку, недоцільно. Вивчення судової практики свідчить про 

те, що обставини, які характеризують індивідуальний ступінь тяжкості вчиненого 

злочину, особу винного, та інші обставини справи можуть бути настільки 
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унікальними, що застосування цього виду звільнення від відбування покарання не 

викличе будь-яких заперечень. 

Нерідко на вирішення питання про можливість виправлення засудженого без 

відбування призначеного покарання впливають й інші обставини справи. 

3.1.4 Врахування інших обставин справи під час ухвалення рішення про 

можливість виправлення засудженого без відбування покарання 

 Наголосивши на необхідності врахування судом під час вирішення питання про 

можливість виправлення засудженого без відбування покарання інших обставин 

справи, законодавець не розкрив змісту цих обставин. Обійшов це питання і Пленум 

Верховного Суду України в постанові «Про практику призначення судами 

кримінального покарання» від 24 жовтня 2003 р. № 7 [1084, c. 339–355]. 

У вітчизняних науково-практичних коментарях Кримінального кодексу України 

та підручниках з кримінального права юристи розкривають ці обставини крізь 

призму обставин, що характеризують ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу 

винного [1020, c. 196], обставин, що пом’якшують чи обтяжують покарання [938, c. 

303; 1194, c. 623]. Проте такий погляд юристів на зміст «інших обставин справ» 

видається доволі спірним. По-перше, за такого коментування закону залишається 

відкритим питання про межу між обставинами, що характеризують ступінь тяжкості 

вчиненого злочину та особу винного, що вже врахував суд, та, власне, іншими 

обставинами справи, які йому ще слід окремо врахувати. По-друге, якби 

законодавець під іншими обставинами справи мав на увазі обставини, що 

пом’якшують (або обтяжують) покарання, він би прямо на це вказав. До того ж 

аналіз статей 66, 67 КК свідчить про те, що обставини, які пом’якшують (чи 

обтяжують) покарання, характеризують винятково або особу винного, або ступінь 

тяжкості вчиненого злочину, або одночасно стосуються особи винного і ступеня 

тяжкості вчиненого злочину. І коли суду належить вирішувати питання про 

врахування «інших обставин справи», у його рішенні вже викладено (має бути 

викладено) обставини, що характеризують ступінь тяжкості вчиненого злочину та 

особу винного, які дозволяють або не дозволяють, на його думку, застосувати до 

засудженого ст. 75 КК. Інші обставини, що характеризують ступінь тяжкості 
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вчиненого злочину й особу винного та які не впливають на ухвалення рішення про 

застосування ст. 75 КК, у рішеннях суд зазвичай не зазначає. Вони є 

«нейтральними» для суду під час вирішення питання про звільнення від відбування 

покарання з випробуванням.  

Проведене нами вивчення судової практики свідчить про те, що «іншими 

обставинами справи», які враховують суди під час вирішення питання про 

звільнення від відбування покарання з випробуванням, є думка потерпілого про 

можливість (або, навпаки, неможливість) звільнення винуватого від відбування 

покарання з випробуванням; факт призначення судом винуватому більш м’якого 

покарання, ніж передбачено законом; факт вчинення винуватим злочину під час 

іспитового строку (див. табл. Ґ. 1); вказівки суду касаційної інстанції щодо 

неможливості звільнення винуватого від відбування покарання з випробуванням.  

Як видно з даних, наведених у табл. Ґ. 1, суди, вирішуючи питання про 

можливість виправлення засудженого без відбування покарання, у 40,4  % 

вивчених нами справ враховували думку потерпілого про таку можливість, що 

нерідко потерпілі викладають у письмових заявах, апеляційних та касаційних 

скаргах [237; 419]. Трапляються в судовій практиці також випадки, коли до 

клопотання потерпілого про можливість звільнення засудженого від відбування 

покарання з випробуванням долучаються мешканці села [206], трудові [420] та 

навчальні колективи [203], громадські організації [420]. Такі клопотання, на 

нашу думку, суди не повинні ігнорувати, оскільки вони містять суспільну оцінку 

можливості виправлення засудженого в межах цього суспільства.  

Водночас потерпілий може поводитися і нейтрально в цьому питанні, 

поклавшись на розсуд суду. А може, і навпаки, заперечувати проти звільнення 

засудженого від відбування покарання з випробуванням (таку позицію потерпілих 

суди врахували у 9,1 % вивчених нами справ). У зв’язку з цим постає питання: чи 

завжди суд повинен дослухатися до думки потерпілого про можливість 

(неможливість) виправлення засудженого без відбування покарання? 

У юридичній літературі висловлено твердження про те, що думка потерпілого на 

індивідуалізацію покарання не впливає, і її врахування в судовій практиці не 
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вимагається кримінальним законом [1203, c. 8]. Цю позицію поділяють і окремі 

судді, вважаючи, що думка потерпілого про можливість виправлення засудженого 

без відбування призначеного покарання не є підставою для такого висновку суду 

[421]. Однак, ми вважаємо, що, передбачивши можливість звільнення від 

кримінальної відповідальності у разі примирення винного з потерпілим (ст. 47 КК), 

закриття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення (ст. 477 

КПК), а також можливість звільнення від відбування покарання з випробуванням в 

угоді про примирення (ст. 471 КПК), законодавець тим самим визначив напрями 

вирішення кримінально-правових конфліктів у разі примирення винуватого з 

потерпілим. Примирення з потерпілим дозволяє реалізуватися заходам правового 

впливу, не пов’язаним з реальною (повною) кримінальною відповідальністю 

(уникнути її). У зв’язку з цим не враховувати думку потерпілого під час вирішення 

питання про можливість звільнення засудженого від відбування покарання з 

випробуванням у разі розв’язання кримінально-правових конфліктів за його участі 

було б несправедливим.  

Вивчення судової практики засвідчує, що суди ігнорують думку потерпілого про 

можливість застосування ст. 75 КК переважно у справах, де звільнення від 

відбування покарання з випробуванням суперечить інтересам суспільства – у 

справах про особливо тяжкі злочини з тяжкими наслідками, великою кількістю 

потерпілих [422] (яким не всім відшкодовано збитки), за наявності вагомих 

негативних характеристик особи, які не доводять можливість її виправлення без 

відбування покарання. 

Складніше суду вирішувати аналізоване питання, коли обставини справи 

засвідчують можливість виправлення засудженого без відбування покарання, а 

потерпілий наполягає на неможливості звільнення засудженого від відбування 

покарання. Таке рішення потерпілого часто зумовлено не відшкодуванням йому шкоди 

(повністю чи частково), зокрема, і у випадках, коли визначений потерпілим розмір 

відшкодування не відповідає засадам розумності, виваженості та справедливості. 

Безумовно, відсутність прагнення винуватого відшкодувати завдані збитки та/або 

усунути заподіяну шкоду (бодай частково) негативно характеризує винуватого в аспекті 
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можливості його виправлення без відбування призначеного покарання. Однак причини, 

з яких засуджений не відшкодовував збитки потерпілим, вважаємо, потребують 

належного встановлення. Вивчення судової практики доводить, що думку потерпілих, 

які наполягають на неможливості застосування до засудженого ст. 75 КК з огляду на 

не відшкодування їм збитків (повністю чи частково), суди залишають часто без уваги, 

оскільки винуватий об’єктивно не міг відшкодувати такі збитки. Причинами цього 

може бути, зокрема, незадовільний стан здоров’я винуватого [268], недостатність у 

нього матеріальних можливостей (отримання доходу лише у вигляді невисокої пенсії) 

[254], витрачання коштів на нагальне лікування своїх хворих дітей [204]. 

Трапляються в судовій практиці і ситуації, коли потерпілий, отримавши від 

винуватого (повністю або частково) в рахунок відшкодування збитків немалі суми, 

продовжує наполягати на неможливості застосування до засудженого ст. 75 КК. У 

таких ситуаціях суди, вважаємо, повинні нейтрально ставитись до думки потерпілого 

і брати до уваги всі інші обставини справи, враховуючи, зокрема, і щирість каяття 

винуватого. Наприклад, саме так вчинив суд касаційної інстанції (не віддав переваги 

думці потерпілого суворо покарати засудженого), змінюючи вирок Апеляційного суду 

Дніпропетровської області від 7 серпня 2012 р., яким Р. було засуджено за ч. 2 ст. 286 

КК України до 3 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним 

засобом на строк 3 роки. Обґрунтовуючи своє рішення про звільнення Р. від 

відбування покарання з випробуванням, Вищий спеціалізований суд України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ послався на такі обставини: Р. раніше не 

судимий, вину визнав, щиро покаявся, позитивно характеризується за місцем 

проживання та роботи, частково відшкодував спричинену потерпілому матеріальну 

шкоду, надав першу медичну допомогу потерпілому, має на утриманні малолітню 

дитину та матір, яка визнана інвалідом [423]1.  

Отже, ми вважаємо, що суд повинен брати до уваги думку потерпілого стосовно 

можливості виправлення засудженого без відбування покарання нарівні з 

обставинами, що характеризують індивідуальний ступінь тяжкості вчиненого 

злочину, особу винного, та іншими обставинами справи.  

                                                
1 В зазначеній справі автор дисертації брав участь як захисник. 
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У вітчизняній кримінально-правовій доктрині набула поширення позиція про те, 

що звільнення від відбування покарання з випробуванням засудженого, якому було 

призначено більш м’яке покарання, ніж передбачене законом (ст. 69 КК), є 

недоцільним (неприпустимим) [906, c. 46]. Юристи пояснюють це тим, що суд 

повинен фактично одні й ті самі пом’якшуючі обставини враховувати двічі: під час 

вирішення питання про розмір покарання винного в порядку звернення до ст. 69 КК 

та у разі застосування ст. 75 КК [1054, c. 233]. Поділяють таку думку, як видно з 

даних, наведених у табл. Ґ. 1, і окремі судді (кількість судових рішень, які були 

скасовані з аналізованої підстави, становила 8,6 %). Така цілком розумна позиція 

вчених і практиків потребує певного застереження. 

Насамперед треба зазначити, що практика призначення судами більш м’якого 

покарання, ніж передбачене законом, залишає бажати кращого. Рішення судів про 

застосування ст. 69 КК часто є необґрунтованими і безпідставними. У юридичній 

літературі справедливо звертається критична увага на те, що суди не у всіх випадках 

враховують винятковість правила призначення покарання, передбаченого ст. 69 КК; 

з максимально можливою формальністю підходять до виконання законодавчої 

вимоги щодо врахування ступеня тяжкості вчиненого злочину; не завжди 

зазначають, які саме пом’якшуючі обставини істотно знизили ступінь тяжкості 

вчиненого злочину; а ті обставини, на які суди посилаються, мотивуючи ухвалене 

рішення, насправді не знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину або знижують 

неістотно [5, c. 57–64; 621, c. 13–16; 1274, c. 129–131]. За такого правозастосування 

однозначно стверджувати про те, що суд двічі врахував одні й ті самі пом’якшуючі 

обставини: спочатку під час вирішення питання про призначення більш м’якого 

покарання (ст. 69 КК), а потім під час звільнення від його відбування (ст. 75 КК) – 

далеко не завжди коректно. Суд може враховувати різні обставини в аналізованих 

контекстах. Водночас якщо суд і врахував одні й ті самі обставини під час 

ухвалення аналізованих рішень, неприпустимість такого застосування закону теж 

видається дискусійною. 

Під час призначення покарання і під час звільнення від його відбування суд 

вирішує різні питання. Призначаючи покарання, суд обирає такий вид і міру 
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покарання, які є необхідними і достатніми для виправлення особи та запобігання 

новим злочинам. Своєю чергою, під час звільнення від відбування покарання з 

випробуванням суд вирішує питання про те, чи є можливим виправлення 

засудженого без відбування призначеного покарання. Отже, обставини справи, які 

враховуються під час ухвалення кожного із зазначених рішень, суд фактично 

оцінює в різних аспектах. Для суду важливо не допустити формального підходу і 

належно обґрунтувати, як конкретні обставини справи вплинули на ухвалення 

рішення про призначення покарання, а як – на ухвалення рішення про звільнення 

від відбування покарання з випробуванням. Саме на це звертає увагу суд 

касаційної інстанції у своїх численних рішеннях. Наприклад, скасовуючи ухвалою 

від 28 листопада 2013 р. вирок Бородянського районного суду Київської області 

від 29 листопада 2012 р., суд касаційної інстанції справедливо вказав на те, що, 

застосовуючи ст. 75 КК, суд фактично послався на ті самі обставини, які врахував, 

застосовуючи ст. 69 КК України – не навівши переконливих мотивів для 

можливості виправлення засудженого без реального відбування покарання 

(курсив мій. – О. Г.), і дійшов необґрунтованого висновку про недоцільність 

відбування ним призначеного покарання [671]. 

Отже, факт призначення судом більш м’якого покарання, ніж передбачено 

законом, вважаємо, не є перешкодою у застосуванні звільнення від відбування 

покарання з випробуванням (за умови належного обґрунтування можливості 

виправлення засудженого без реального відбування призначеного покарання). 

Вчинення нового злочину протягом іспитового строку з очевидністю свідчить про 

те, що випробування засуджений не витримав. Варто погодитися з тим, що повторне 

вчинення злочину в такому разі є свідченням наявності в особи стійких 

антисуспільних звичок та поглядів і демонструє недосяжність звільненням від 

відбування покарання з випробуванням мети покарання [1054, c. 227]. У зв’язку з цим 

більшість вітчизняних учених обґрунтовано вважають, що факт вчинення винуватим 

нового злочину під час іспитового строку є перешкодою у повторному звільненні його 

від відбування покарання з випробуванням [901, c. 166; 903, c. 172;  1054, c. 228]. 
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Слід зазначити, що цю доктринальну позицію схвально підтримує і судова 

практика. Пленум Верховного Суду України в постанові «Про практику 

призначення судами кримінального покарання» однозначно вказав: відповідно до 

ч. 2 ст. 75 КК, ч. 3 ст. 78 КК вчинення протягом іспитового строку нового злочину є 

підставою для направлення засудженого для відбування призначеного покарання. 

Повторне звільнення від відбування покарання з випробуванням під час розгляду 

справи про новий злочин є неприпустимим (абз. 4 п. 10 ППВСУ від 24 жовтня 

2003 р. № 7) [1084, c. 346]. 

Вивчення судової практики щодо дотримання судами зазначеної рекомендації 

Пленуму Верховного Суду України свідчить про те, що суди зазвичай не звільняють 

від відбування покарання з випробуванням винуватих, котрі вчинили новий злочин 

під час іспитового строку. Суди апеляційної чи касаційної інстанції обґрунтовано 

скасовують (змінюють) рішення судів нижчої інстанції у разі відхилення від вказаної 

практики (таке рішення ухвалено у 3,6 % вивчених справ) [424]. 

Отже, факт вчинення винним під час іспитового строку нового злочину, на нашу 

думку, дійсно є перешкодою для застосування звільнення від відбування покарання 

з випробуванням. 

Вивчення судової практики свідчить про те, що, скасовуючи рішення судів 

першої та апеляційної інстанцій у зв’язку з неправильним застосування закону 

про кримінальну відповідальність (ст. 75 КК) і призначаючи новий судовий 

розгляд у певній інстанції, суд касаційної інстанції в мотивувальній частині 

рішення часто висловлює свою позицію щодо неможливості застосування до 

засудженого звільнення від відбування покарання з випробуванням. Суд 

касаційної інстанції справедливо зазначає, що його позиція заслуговує на 

врахування за умови підтвердження такого ж обсягу обвинувачення і тих самих 

обставин справи. Відповідно до ч. 2 ст. 439 КПК такі вказівки суду, який 

розглянув справу в касаційному порядку, є обов’язковими для суду першої чи 

апеляційної інстанції. У зв’язку з цим, якщо суд, що здійснював новий судовий 

розгляд, проігнорує вказівки суду касаційної інстанції і за тим самим обсягом 

обвинувачення, без встановлення нових обставин справи, що свідчать про 
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можливість виправлення засудженого без відбування покарання, знову звільнить 

його від відбування покарання з випробуванням, рішення цього суду очевидно 

буде скасовано на підставі ч. 2 ст. 439 КПК [492]. 

Отже, вирішуючи питання про можливість виправлення засудженого без 

відбування покарання, суд має враховувати також позицію суду, який розглянув 

справу в касаційному порядку і висловив свою думку щодо можливості звільнення 

засудженого від відбування покарання з випробуванням за умови підтвердження 

такого ж обсягу обвинувачення і тих самих обставин справи. 

Слід зазначити, що з метою обмеження суддівського розсуду під час 

звільнення від відбування покарання з випробуванням у юридичній літературі 

пропонується формалізувати правозастосування в аналізованій сфері. На думку 

Є. О. Письменського, найбільш об’єктивним підтвердженням можливості 

виправлення засудженого без застосування до нього покарання є встановлення 

судом не менше трьох обставин, що можуть пом’якшувати покарання, та не 

більше однієї обставини, що обтяжує покарання. Для осіб, які вчинили тяжкі 

злочини, застосування ст. 75 КК має бути можливим за наявності не менше 

чотирьох обставин, що суд визнає як такі, що пом’якшують покарання, та за 

відсутності обставин, що обтяжують покарання [1054, c. 235]. 

У цілому не заперечуючи ідеї формалізації звільнення від відбування покарання 

з випробуванням, вважаємо, що вона потребує подальшого дослідження та 

доопрацювання. Зокрема, потребують відповіді такі запитання: які саме обставини, 

що пом’якшують чи обтяжують покарання, мають братися до уваги під час 

ухвалення аналізованого рішення; чи можуть одні обставини у своїй сукупності 

переважати над іншими обставинами; які саме пом’якшуючі обставини можуть 

переважати обтяжуючі обставини, і навпаки; які правила переваги одних обставин 

над іншими. Потрібно враховувати і той факт, що судді (як свідчать результати 

проведених досліджень) вважають недоречним обмежувати їхній розсуд під час 

призначення покарання [664, c. 362; 884, c. 198; 967, c. 107]. Прогнозуємо, що у 

разі встановлення в законодавстві запропонованих формалізованих критеріїв 

застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням набуде ще 
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більшого поширення судова практика невідображення у справі обтяжуючих 

обставин (які насправді існують). Зокрема, спостерігається певна закономірність: 

обтяжуючі обставини не встановлюються і не відображаються у вироках, якщо 

призначається більш м’яке покарання, ніж передбачене законом, або особа 

звільняється від відбування покарання з випробуванням (на це ми звертали увагу і 

раніше) [700, c. 248–249]. Отже, пошук оптимального співвідношення зв’язаності 

судових рішень певними формальними вимогами має тривати. 

Врахування досудової доповіді органу пробації про обвинуваченого. З метою 

забезпечення суду формалізованою інформацією, що характеризує обвинуваченого, 

а також ухвалення судового рішення про міру його відповідальності в підготовчому 

судовому засіданні суд за власною ініціативою або за клопотанням сторони захисту 

чи за клопотанням прокурора і лише в інтересах національної безпеки, економічного 

добробуту та прав людини вирішує питання щодо складання досудової доповіді (ч. 5 

ст. 314, ч. 1 ст. 314-1 КПК)1. Досудову доповідь складає за ухвалою суду 

представник уповноваженого органу з питань пробації щодо особи, обвинуваченої у 

вчиненні злочину невеликої чи середньої тяжкості, або тяжкого злочину, нижня 

межа санкції якого не перевищує п’яти років позбавлення волі. Досудова доповідь 

щодо неповнолітнього обвинуваченого віком від 14 до 18 років складається 

незалежно від тяжкості вчиненого злочину, крім випадків, передбачених ч. 4 ст. 314-

1 КПК (ч. 2 ст. 314-1 КПК).  

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про пробацію» від 5 лютого 2015 р. № 160-

VIII та п. 3 розділу ІІІ Порядку складання досудової доповіді (затверджено Наказом 

Міністерства юстиції України 27 січня 2017 р. № 200/5; зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 27 січня 2017 р. за № 121/29989) [1075], досудова 

доповідь про обвинуваченого повинна містити: 1) соціально-психологічну 

характеристику обвинуваченого, в якій міститься інформація про особистість 

обвинуваченого та умови його життя відповідно до факторів ризику, що впливають 

на поведінку обвинуваченого; 2) оцінку ризику вчинення повторного кримінального 

правопорушення; 3) висновок про можливість виправлення без позбавлення або 

                                                
1 Про проблеми застосування пробації див., зокрема: [1165]. 
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обмеження волі на певний строк з урахуванням доступних програм та послуг, за 

умови реалізації яких можливо досягнути належної поведінки без застосування 

покарань, пов’язаних з ізоляцією від суспільства. Досудова доповідь про 

неповнолітнього обвинуваченого дещо інша (п. 4 розділу ІV Порядку складання 

досудової доповіді). 

За повідомленням заступника міністра юстиції України Д. Чернишова, протягом 

2017 року уповноваженими органами з питань пробації було складено та направлено 

до суду 20,4 тис. досудових доповідей про обвинувачених. У 87,6 % випадків думка 

суду щодо можливості виправлення обвинуваченого без ізоляції від суспільства 

збіглася з аналогічним висновком органу пробації [820]. 

Вивчення нами судової практики підтверджує той факт, що суди під час 

вирішення питання про застосування ст. 75 КК дійсно надають важливого значення 

висновкам досудової доповіді органів пробації про можливість (неможливість) 

виправлення обвинуваченого без позбавлення або обмеження волі на певний строк 

[59; 91]. Відмовляючи в задоволенні апеляційних скарг сторони обвинувачення про 

зміну вироків судів першої інстанції, якими засудженого звільнено від відбування 

покарання з випробуванням, суди апеляційної інстанції, обґрунтовуючи ухвалене 

рішення, посилаються в тому числі на висновки органу пробації про можливість 

виправлення обвинуваченого без ізоляції від суспільства [64; 73].  

Водночас у тих випадках, коли суди першої інстанції ігнорують, не навівши 

достатніх аргументів, об’єктивні висновки досудової доповіді органу пробації про 

неможливість виправлення засудженого без застосування покарання у виді 

позбавлення або обмеження волі, суди апеляційної інстанції схильні скасовувати 

такі вироки і постановляти нові вироки, якими ухвалюється відбувати призначене 

покарання реально [283]. 

Отже, вирішуючи питання про можливість виправлення засудженого без 

відбування призначеного покарання, окрім врахування тяжкості злочину, особи 

винного та інших обставин справи, суд має врахувати також досудову доповідь 

органу пробації про обвинуваченого. 
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Завершуючи аналіз обставин справи, які суд повинен врахувати для вирішення 

питання про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, ми 

вважаємо за можливе сформувати кримінологічні портрети звільнених від 

відбування покарання з випробуванням за злочини проти особи, корисливі злочини 

проти власності, злочини, пов’язані з використанням суспільно небезпечних 

предметів, злочини у сфері безпеки дорожнього руху [793, с. 396–397]. 

Отже, звільнення від відбування покарання з випробуванням за злочини проти 

особи застосовується переважно до засуджених, які: вчинили злочин, що не є 

особливо тяжким, уперше; у тверезому стані; без застосування зброї, знарядь та 

засобів; виконували під час вчинення злочину у співучасті неактивну (другорядну) 

роль; не спричинили потерпілому тяжких наслідків; надавали потерпілому допомогу 

після вчинення злочину; добровільно відшкодували потерпілому збитки (усунули 

заподіяну шкоду) і потерпілі не наполягають на їх суворому покаранні; визнали 

вину та дійсно щиро розкаялися і активно сприяли розкриттю злочину; позитивно 

характеризуються за місцем проживання, роботи або навчання; працюють 

(навчаються); мають сім’ю та на утриманні неповнолітніх дітей та/або 

непрацездатних батьків; страждають на різні тяжкі захворювання, які потребують 

стаціонарного висококваліфікованого лікування; не намагалися ухилитися від 

притягнення до кримінальної відповідальності. 

Звільнення від відбування покарання з випробуванням за корисливі злочини 

проти власності застосовується переважно до засуджених, які: вчинили злочин 

уперше; у тверезому стані; не завдали тяжких наслідків; добровільно відшкодували 

потерпілим збитки (усунули заподіяну шкоду) і потерпілі не наполягають на їх 

суворому покаранні; виконували під час вчинення злочину у співучасті неактивну 

(другорядну) роль, без застосування надмірного насильства до потерпілого (стан 

якого не є уразливим); визнали вину та дійсно щиро розкаялися; активно сприяли 

розкриттю злочину; позитивно характеризуються за місцем проживання, роботи або 

навчання; працевлаштувалися; мають сім’ю та на утриманні неповнолітніх дітей 

та/або непрацездатних батьків; страждають на різні захворювання; не намагалися 

ухилитися від притягнення до кримінальної відповідальності. 
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За злочини, пов’язані з використанням суспільно небезпечних предметів, 

звільнення від відбування покарання з випробуванням застосовується переважно до 

засуджених, які: вчинили злочин, що не становить підвищеної суспільної небезпеки 

(не створює загрози життю та здоров’ю людей), уперше; вчинили злочин, що не 

спричинив тяжких наслідків; у тверезому стані; без застосування предметів, що 

мають підвищену вражаючу дію; які виконували під час вчинення злочину у 

співучасті неактивну (другорядну) роль; вчинили злочин без корисливого мотиву; 

визнали вину та дійсно щиро розкаялися і активно сприяли розкриттю злочину; 

відшкодували збитки; позитивно характеризуються за місцем проживання, роботи 

або навчання; раніше брали участь у бойових діях; працюють (навчаються); мають 

сім’ю та на утриманні неповнолітніх дітей та/або непрацездатних батьків; 

страждають на різні тяжкі захворювання; не намагалися ухилитися від притягнення 

до кримінальної відповідальності. 

Проведені нами раніше наукові дослідження свідчать про те, що кримінологічний 

портрет звільненого від відбування покарання з випробуванням зокрема за злочини 

у сфері обігу наркотиків майже не змінився. При цьому суди оцінюючи обставини 

справи під час застосування ст. 75 КК припускаються тих самих правозастосовних 

помилок [700, c. 212–264; 701, c. 241–257].   

Своєю чергою, звільнення від відбування покарання з випробуванням у справах 

про порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту 

застосовується переважно до засуджених, які: вчинили злочин у тверезому стані; у 

складній дорожній обстановці або в обстановці порушення правил дорожнього руху 

й іншим його учасником; вчинили злочин, що не спричинив тяжких наслідків у 

вигляді загибелі багатьох осіб або спричинив загибель близьких осіб; визнали вину 

та дійсно щиро розкаялися і активно сприяли розкриттю злочину; добровільно 

відшкодували збитки (усунули заподіяну шкоду) і потерпілі не наполягають на їх 

суворому покаранні; позитивно характеризуються за місцем проживання, роботи 

або навчання; працюють (навчаються); раніше не притягувалися до адміністративної 

відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху; мають сім’ю та на 
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утриманні неповнолітніх дітей або непрацездатних батьків; мають незадовільний 

стан здоров’я (зокрема внаслідок ДТП, що вони вчинили).  

Вважаємо, що сформовані нами «кримінологічні портрети» звільненого від 

відбування покарання з випробуванням за зазначені злочини мають неабияке 

прикладне значення для врахування сторонами кримінального провадження та судом, 

а також для проведення подальших наукових досліджень в аналізованій сфері. 

Рішення суду про звільнення засудженого від відбування покарання з 

випробуванням має бути належним чином мотивоване (абз. 2 п. 9 ППВСУ від 

24 жовтня 2003 р. № 7). 

Вивчення судової практики продемонструвало, що в абсолютній більшості 

випадків судові рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням 

суди належним чином не мотивують. Обставини, що характеризують тяжкість 

злочину, особу винного, інші обставини справи суди аналізують не окремо, а в 

контексті загальної засади, передбаченої п. 3 ч. 1 ст. 65 КК, – під час вирішення 

питання про призначення покарання за вчинений злочин. Самостійної оцінки 

обставин, що характеризують тяжкість злочину, особу винного, та інших обставин 

справи в аспекті їх впливу на можливість звільнення від відбування покарання з 

випробуванням суди зазвичай не здійснюють. Наприклад, Каховський 

міськрайонний суд Херсонської області, обґрунтовуючи у вироку від 7 липня 2009 р. 

питання про обрання щодо винного у вчиненні вбивства (ч. 1 ст. 115 КК) 

кримінально-правових заходів, «врахував характер, суспільну небезпеку скоєного 

злочину, особу підсудного, який за місцем проживання характеризується 

позитивно», а також його щире розкаяння і, «приймаючи до уваги, що підсудний 

прийняв всі необхідні заходи для надання медичної допомоги потерпілому, 

відсутність цивільного позову з боку потерпілого про відшкодування матеріальної 

та моральної шкоди», вирішив «можливим призначити покарання, не пов’язаного з 

ізоляцією від суспільства, з застосуванням положень ч. 1 ст. 69 КК України» [496].  

Отже, у вироках (ухвалах) суди «змішують» обставини справи (що мають 

оцінюватися в різних аспектах) для обґрунтування різних за змістом правових 

рішень: для призначення виду і міри покарання, яке є необхідним і достатнім для 
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виправлення особи та запобігання новим злочинам, та для оцінювання можливості 

виправлення засудженого без відбування призначеного покарання. Безумовно, така 

судова практика не додає обґрунтованості та вмотивованості судовим рішенням. 

Допущення таких помилок суперечить абз. 6 п. 2 ч. 3 ст. 374 КПК України і тягне за 

собою скасування судових рішень з підстав неналежного обґрунтування судом 

можливості виправлення обвинуваченого без ізоляції суспільства [173; 238]. 

Правильно в цьому контексті в ухвалі від 20 березня 2014 р. звернув увагу суд 

касаційної інстанції: призначення покарання винному та звільнення засудженого від 

покарання та його відбування – різні інститути кримінального права. Тому, 

обґрунтовуючи правильність призначеного засудженому покарання, апеляційний 

суд не повинен залишати без відповіді питання щодо законності звільнення 

засудженого від відбування покарання з випробуванням [425].  

На жаль, невмотивованість судового рішення про можливість виправлення 

засудженого без відбування призначеного покарання є основною причиною 

скасування рішень про звільнення від відбування покарання з випробуванням (цю 

підставу констатовано у 71,3 % вивчених нами рішень судів апеляційної чи 

касаційної інстанції). 

В аналізованому контексті суди мають належним чином оцінювати, чи настануть 

позитивні зміни, які відбуваються в особистості засудженого, і чи створять вони у 

нього готовність до самокерованої правослухняної поведінки (п. 1 ст. 6 КВК). Чи 

можна очікувати у зв’язку зі звільненням засудженого від реального відбування 

покарання, що він не вчинить нових злочинів у майбутньому [1104]. 

3.1.5 Встановлення іспитового строку у разі звільнення від відбування 

покарання з випробуванням 

Випробування засудженого, в результаті якого він має довести своє виправлення, 

відбувається протягом визначеного судом іспитового строку. У юридичній 

літературі слушно наголошується, що обов’язковість проходження іспитового 

строку нагадує умовно засудженому, що він не виправданий, а випробовується, по 

закінченні чого суд вирішить питання про реальне застосування призначеного судом 

покарання, а тим самим і подальшу його участь [655, c. 26]. 
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Іспитовий строк встановлюється судом тривалістю від одного до трьох років (ч. 4 

ст. 75 КК), а у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням 

неповнолітнього – тривалістю від одного до двох років (ч. 3 ст. 104 КК). Протягом 

цього строку за особою, звільненою від відбування покарання з випробуванням, 

здійснюється нагляд уповноваженим органом з питань пробації або командирами 

військових частин (ч. 3 ст. 76 КК). Після закінчення іспитового строку засуджений, 

який виконав покладені на нього обов’язки та не вчинив нового злочину, 

звільняється судом від призначеного йому покарання (ч. 1 ст. 78 КК) і вважається 

таким, що не має судимості (п. 1 ч. 1 ст. 89 КК). 

Тривалість іспитового строку встановлюється з урахуванням ступеня суспільної 

небезпечності злочину та особи, яка його вчинила [1169, c. 66]. Варто погодитися з 

В. В. Скибицьким у тому, що тривалість іспитового строку визначається не мірою 

покарання, а впевненістю суду в тому, що визначеного судом строку буде достатньо 

для того, щоб засуджений став на правильний шлях, для його виправлення. Окрім 

тяжкості злочину та даних, що характеризують особу винного, суд повинен 

враховувати фактори, що відносяться до умов, у яких засуджений проходить 

іспитовий строк [1134, c. 107]. 

Без сумніву, саме ці обставини суди беруть до уваги, коли визначають тривалість 

іспитового строку. Вивчення судової практики доводить, що зі зростанням ступеня 

тяжкості вчиненого злочину суди встановлюють засудженим більш тривалі іспитові 

строки. Для цього потрібно порівняти статистичні дані щодо застосованих 

іспитових строків за злочини середньої тяжкості (наприклад, ч. 1 ст. 122 КК) та 

особливо тяжкі злочини (наприклад, ч. 1 ст. 115 КК) або тяжкі  

(зокрема ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 286 КК) та особливо тяжкі злочини  

(зокрема ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 286 КК) (див. табл. Д. 1). 

Як видно з даних, наведених у табл. Д. 1, найчастіше суди встановлюють іспитовий 

строк тривалістю три роки (43,1 %). Своєю чергою, іспитовий строк тривалістю два 

роки суди застосовували у 34,7 % вивчених нами судових рішень, а один рік – у 

17,1 % вивчених нами судових рішень. Випадки встановлення судами для засуджених 

іспитового строку іншої тривалості є незначними. Скажімо, іспитовий строк 
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тривалістю 1 рік 6 місяців суди встановлювали лише у 4,0 % вивчених нами судових 

рішень, а 2 роки 6 місяців – у 1, 5 % вивчених нами судових рішень. 

Водночас вивчення судової практики доводить, що суди надзвичайно рідко 

наводять мотиви обрання тривалості того чи іншого іспитового строку. Таке 

обґрунтування ухваленого рішення наводять іноді суди апеляційної чи касаційної 

інстанції у разі зміни судового рішення в цій частині. Позитивним прикладом у 

цьому контексті може слугувати вирок Апеляційного суду Волинської області у 

справі про злочин, передбачений ч. 2 ст. 149 КК, в якому суд апеляційної інстанції 

прямо зазначив: враховуючи більш активну участь у вчиненні злочинів ОСОБА_7 та 

ОСОБА_8, щодо них слід застосувати максимальний іспитовий строк – три роки 

[51]. Отже, визначаючи тривалість іспитового строку, суди беруть до уваги ті самі 

обставини, що й під час вирішення питання про можливість виправлення 

засудженого без відбування покарання. 

Іспитовий строк обчислюється з дня ухвалення вироку незалежно від того, судом 

якої інстанції застосовано ст. 75 КК (абз. 4 п. 9 ППВСУ від 24 жовтня 2003 р. № 7).  

Випробування у разі ухвалення судом рішення про можливість виправлення 

засудженого без відбування покарання ґрунтується на дотриманні особою певних 

правил поведінки (зокрема невчиненні нового злочину та систематично 

правопорушень, що потягнуть за собою адміністративні стягнення) та виконанні 

певних обов’язків. Інших сторін режиму випробування, на відміну від режиму 

покарання, не існує, оскільки зміст випробування складається виключно із заходів 

некарального характеру [1036, c. 15]. 

3.1.6 Обов’язки, які покладає суд на особу, звільнену від відбування 

покарання з випробуванням 

Ухвалюючи рішення про звільнення засудженого від відбування покарання з 

випробуванням, суд повинен покласти на нього визначені законом обов’язки. Перелік 

обов’язків, встановлений ч. 1 і ч. 2 ст. 76 КК, є вичерпним. Покладання на 

засудженого інших обов’язків або розширене тлумачення їх змісту законом не 

передбачено (абз. 3 п. 9 ППВСУ від 24 жовтня 2003 р. № 7 «Про практику 
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призначення судами кримінального покарання»). Ігнорування цього положення є 

неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність [352].  

Слід мати на увазі, що з набуттям 11 січня 2019 р. чинності основними 

положеннями Закону України «Про внесення змін до Кримінального та 

Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень 

Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому 

насильству та боротьбу з цими явищами» [696] на осіб, засуджених за злочини, 

пов’язані з домашнім насильством, суд зможе покласти й інші обов’язки та 

заборони, передбачені у ст. 91-1 КК.  

Обов’язки, передбачені ч. 1 ст. 76 КК, покладаються на засудженого обов’язково. 

А ті, що встановлені ч. 2 ст. 76 КК, – факультативно. Визначаючи останні, суд 

враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що 

пом’якшують або обтяжують покарання. 

У юридичній літературі обов’язки класифікують за різними критеріями. 

Наприклад, Є. О. Письменський пропонує їх поділяти на обов’язки, що вимагають 

певної поведінки, та на обов’язки, що забороняють вчиняти певні дії [1054, c. 246]. 

Своєю чергою, цікавою є пропозиція М. В. Ольховика покласти в основу поділу 

обов’язків на певні групи їхній зміст та цільову спрямованість. За цим критерієм 

автор пропонує виокремити: обов’язки, спрямовані на створення умов для досягнення 

виправного завдання (наприклад, працевлаштуватися) [примусові заходи виховного 

характеру]; обов’язки, спрямовані на нейтралізацію негативних якостей самого 

джерела небезпеки (наприклад, пройти курс лікування від розладів психіки внаслідок 

вживання психоактивних речовин) [заходи безпеки]; обов’язки, спрямовані на 

нейтралізацію зовнішніх джерел небезпеки – спілкування засудженого з певними 

особами або обмеження проведення дозвілля [заходи профілактики]; обов’язки, 

спрямовані на усунення заподіяної шкоди [заходи відновлення]; обов’язки, що 

полегшують здійснення контролю з боку контролюючого органу (зокрема, 

повідомляти про зміну місця роботи, проживання) [1036, c. 25]. 

Ці обов’язки нами розглянуто в інший праці [699, c. 312–314; 702, c. 190–191; 

703, c. 191–192].  
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Наш аналіз судової практики свідчить про те, що українські суди в абсолютній 

більшості вивчених нами судових рішень встановлювали обов’язки, що полегшують 

здійснення контролю з боку уповноваженого органу з питань пробації. Зокрема, 

обов’язок повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця 

проживання, роботи або навчання був покладений на засуджених у 82,4 % вивчених 

нами судових рішень; періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого 

органу з питань пробації – у 72,2 % вивчених нами судових рішень, а обов’язок не 

виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань 

пробації – у 64,9 % вивчених нами судових рішень. 

Інші обов’язки, передбачені ст. 76 КК, покладалися на засуджених у небагатьох 

випадках. Наприклад, обов’язок попросити публічно вибачення перед потерпілим 

було покладено лише в одній справі на подружжя засуджених, які, вчинивши 

незаконне позбавлення волі людини за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 

ст. 146 КК), не розкаялися у вчиненому та не попросили вибачення в потерпілого. 

Ухвалюючи рішення про можливість виправлення цих осіб від відбування 

покарання, суд виходив із «вимог розумності та справедливості, а також з того, що 

обвинувачені мають на утриманні двох неповнолітніх дітей» [199]. 

Водночас траплялися поодинокі судові рішення, в яких суд не покладав на 

звільненого від відбування покарання з випробуванням узагалі жодних обов’язків 

[97; 586]. Це можна пояснити елементарною забудькуватістю суддів. Водночас є 

випадки, коли суд свідомо не покладає на засудженого обов’язків. Наприклад, в 

одній із справ про злочин, передбачений ч. 1 ст. 115 КК, суд, врахувавши похилий 

вік обвинуваченого, його незадовільний стан здоров’я, що унеможливив його 

здатність рухатись та самостійно себе обслуговувати, його постійне перебування в 

стаціонарному відділенні районного територіального центру соціального 

обслуговування, прямо вказав, що «підстав для застосування ст. 76 КК України, суд 

не вбачає» [454]. На нашу думку, в цій справі ігнорування судом законодавчого 

зобов’язання покласти на особу, звільнену від відбування покарання з 

випробуванням, обов’язків пояснюється об’єктивною неможливістю засудженого їх 

виконати через стан здоров’я. Проте це рішення (будучи незаконним), вважаємо, 
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демонструє і правильний прикладний орієнтир – не покладати на засудженого 

обов’язків, які він не здатний виконати (у цьому контексті це рішення є 

справедливим). 

Звільнені від відбування покарання з випробуванням зобов’язані: виконувати 

обов’язки, покладені на них судом; повідомляти уповноважений орган з питань 

пробації про зміну місця проживання; з’являтися за викликом до зазначеного органу 

(ч. 3 ст. 164 КВК).  

Нагляд за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням, 

здійснює уповноважений орган з питань пробації за місцем проживання, роботи або 

навчання засудженого, а щодо засуджених військовослужбовців – командирами 

військових частин. Цей нагляд включає: здійснення обліку засуджених протягом 

іспитового строку; роз’яснення засудженим порядку виконання обов’язків, покладених 

на них судом; здійснення нагляду за засудженими; вжиття заходів з припинення 

порушень судових рішень; організація першочергових заходів з виявлення засуджених, 

місцезнаходження яких невідоме; звернення до відповідних правоохоронних органів 

щодо розшуку засуджених, місцезнаходження яких невідоме; здійснення інших 

повноважень, передбачених КВК та ЗУ «Про пробацію» (ч. 1 ст. 164 КВК). 

Отже, хоча звільнення від відбування покарання з випробуванням є 

найпоширенішим видом звільнення від відбування покарання, що застосовується в 

судовій практиці, утім низка теоретичних та прикладних проблем застосування 

ст. 75 КК потребує свого подальшого вивчення кримінально-правовою доктриною. 

 

3.2 Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і 

жінок, які мають дітей віком до семи років (ст. 79 КК) 

 

Статистичні дані щодо кількості засуджених в Україні жінок вражають. Щороку 

майже кожна десята засуджена особа в нашій країні – жіночої статі. Наприклад, у 

2007 р. частка засуджених жінок серед загальної кількості засуджених за всіма 

злочинами становила 11,9 % [871]. У 2017 р. частка таких засуджених жінок майже 

не зменшилася і становила 11,4 %. Серед найбільш поширених злочинів, за які 
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засуджуються жінки: злочини проти власності (62,3 %) [з них крадіжки становлять 

85,4 %]; злочини у сфері обігу наркотиків (21,4 %) [з них дії, передбачені ст. 309 КК, 

становлять 64,5 %]; злочини проти життя та здоров’я особи (9,7 %) [з них дії, 

передбачені ст. 125 КК, становлять 55 %] [872]. Чимало з цих жінок на момент 

засудження стають вагітними або вже мають дітей. 

Для вагітних жінок і жінок, які мають малолітніх дітей, у законодавстві 

кримінального блоку передбачено (як уже зазначено) окремі підсистеми видів 

звільнення від покарання. Звільнення від відбування покарання з випробуванням 

вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років (ст. 79 КК), є 

спеціальними видів звільнення від відбування покарання жінок. В основі 

застосування спеціальних видів звільнення від відбування покарання вагітних жінок 

і жінок, які мають малолітніх дітей, закладено прагнення створити жінці та її дитині 

максимально сприятливі умови для життя [948, c. 252]. Гуманізм, на якому 

ґрунтуються ці види звільнення від відбування покарання, звернений передусім до 

дітей, які опиняються (або можуть опинитися) в умовах ізоляції через злочин, 

вчинений їхньою матір’ю [946, c. 681–682]. Закон ставить інтереси дитини, її 

виховання, нормальні умови життя для вагітної жінки вище, ніж негайне виконання 

покарання, і навіть вище, ніж реалізацію цілей кримінальної відповідальності. У 

такий спосіб законодавець дбає про майбутнє дитини, нормальний розвиток якої 

може постраждати через відбування покарання її матір’ю [1246, c. 7]. У разі ж 

звільнення від відбування покарання жінка, перебуваючи на волі, може зберегти 

сім’ю, належним чином піклуватися про свою дитину, займатися її вихованням та 

освітою і не втрачати психологічний зв’язок із дитиною, що є важливим фактором 

нормального психоемоційного та соціального розвитку дитини [1022, c. 58].  

Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітної жінки або жінки, 

яка має дітей віком до семи років, можливе за наявності певних передумов, підстав 

та умов [732, с. 108–111]. 

Передумовою звільнення від відбування покарання на підставі ч. 1 ст. 79 КК є 

засудження вагітної жінки або жінки, яка має дітей віком до семи років, до певного 

виду покарання.  
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Види покарань, у разі призначення яких застосовується звільнення від 

відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей 

віком до семи років. Законодавець передбачив можливість звільнення від відбування 

покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи 

років, у разі призначення двох основних покарань: обмеження волі та позбавлення волі 

на строк не більше п’яти років (ч. 1 ст. 79 КК). Проведене нами узагальнення судової 

практики (вивчено 608 судових рішень) демонструє, що суди застосовували 

звільнення від відбування покарання з аналізованої підстави у разі призначення жінці 

обмеження волі – у 2,5 % вивчених рішень, а у разі призначення позбавлення волі на 

певний строк – у 97,5 % вивчених судових рішень. 

Водночас слід зазначити, що положення ч. 1 ст. 79 КК, які передбачають 

можливість застосування цього виду звільнення від відбування покарання до 

вагітних жінок і жінок, що мають малолітніх дітей, у разі їх засудження до 

обмеження волі, суперечать приписам ч. 3 ст. 61 КК. Положення цієї норми 

унеможливлюють призначення обмеження волі вагітним жінкам і жінкам, що мають 

дітей віком до чотирнадцяти років. Інакше застосування закону означатиме 

порушення норм матеріального права [1076]. У зв’язку з цим варто погодитися із 

вітчизняними юристами, які наголошують на необхідності узгодження норм 

кримінального законодавства в цій частині [1072, c. 203–204].  

Згідно з розробленими нами загальними засадами звільнення від покарання, суд 

у разі звільнення від покарання має дотримуватися положень Загальної частини 

КК. У разі недотримання судом положень ч. 3 ст. 61 КК під час звільнення жінки 

від відбування покарання на підставі ч. 1 ст. 79 КК це є неправильним 

застосуванням закону про кримінальну відповідальність [123]. Отже, звільнення від 

відбування покарання на підставі ч. 1 ст. 79 КК може бути застосоване у разі 

призначення вагітній жінці або жінці, яка має дітей віком до семи років, лише 

одного основного покарання – позбавлення волі на певний строк. Подібного 

висновку дійшли й інші українські вчені [1023, c. 101; 1054, c. 274]. 

Вивчення судової практики демонструє, що суди застосовували звільнення від 

відбування покарання жінок, засуджених до позбавлення волі на строк: до 1 року – у 
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23,6 % справ; до 2 років – у 19,4 % справ; до 3 років – у 21,8 % справ; до 4 років – у 

14,9 % справ; до 5 років – у 2 % справ. Випадків ст. 79 КК до жінок, засуджених до 

позбавлення волі на строк більше п’яти років, під час вивчення судової практики ми 

не виявили1. Водночас у разі засудження жінки за тяжкий чи особливо тяжкий 

злочин до позбавлення волі на строк п’ять років звільнення її від відбування 

покарання на підставі ч. 1 ст. 79 КК не виключається. За нашими даними 

узагальнення судової практики, ст. 79 КК у разі засудження жінки за тяжкий злочин 

застосовувалася у 42,8 % випадків, а у разі засудження жінки за особливо тяжкий 

злочин – у 3,3 % випадків. Може бути застосована ст. 79 КК і у разі ухвалення судом 

рішення про застосування такого виду та міри покарання під час його призначення 

за сукупністю злочинів та вироків.  

Обмежень щодо додаткових покарань, від яких може бути звільнена засуджена на 

підставі ст. 79 КК, закон не передбачає. Як слушно зазначає Є. О. Письменський, 

таке рішення законодавця можна пояснити тим, що виконання окремих додаткових 

покарань може ускладнити якісне виконання материнських обов’язків і виховання 

дитини [1054, c. 274]. 

У разі засудження за корупційний злочин, звільнення від відбування покарання з 

випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років, не 

застосовується. 

Підстави звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних 

жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років. Питання про підстави 

звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які 

мають дітей віком до семи років, є дискусійним у юридичній науці.  

За змістом ч. 1 ст. 79 КК звільнення від відбування покарання з випробуванням 

застосовується у разі встановлення судом: 1) стану вагітності жінки або 2) наявності 

у жінки дітей віком до семи років.  

                                                
1 Видаються слушними пропозиції вчених обмежити застосування звільнення від відбування 

покарання з випробуванням лише щодо тих засуджених на строк більше ніж п’ять років вагітних 

жінок і жінок, які мають малолітніх дітей, які вчинили тяжкі і особливо тяжкі насильницькі 

злочини. Див.: [983, c. 27; 1030, c. 134; 1232, c. 67–74].  
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Зазначена редакція закону дозволяє вітчизняним юристам стверджувати про те, 

що стан вагітності жінки на момент призначення покарання або наявність у неї хоча 

б однієї дитини є вичерпними підставами для звільнення засудженої жінки від 

відбування покарання з випробуванням у порядку ст. 79 КК [825, c. 96; 1019, c. 216]. 

Проте інші українські юристи переконані в тому, що самі по собі стан вагітності 

жінки або наявність у неї дитини не є самодостатніми підставами для ухвалення 

судом рішення про можливість звільнення її від відбування покарання в 

аналізованому випадку. Крім цих обставин, суд має ще врахувати обставини, що 

характеризують тяжкість вчиненого злочину, особу винної, та інші обставини 

справи [938, c. 303; 1018, c. 168; 1021, c. 234; 1023, c. 91]. 

Немає єдності позицій стосовно цього питання і в зарубіжній кримінально-

правовій доктрині. Наприклад, білоруські вчені одностайно вважають, що підставою 

для відстрочки відбування покарання вагітним жінкам і жінкам, що мають малолітніх 

дітей, є лише вагітність жінки (ст. 93 КК Республіки Білорусь) [622, c. 259; 919, c. 264;  

1128, c. 512]. Своєю чергою, російські вчені розійшлися в поглядах на це питання 

[678, c. 83–84; 895, c. 44; 946, c. 681–682; 948, c. 250–251]. 

У вітчизняній судовій практиці це питання також вирішується неоднозначно. З 

огляду на вивчені справи можемо констатувати, що у 7,2 % рішень суди під час 

ухвалення рішень як підставу застосування ст. 79 КК називали лише стан вагітності 

жінки на момент її засудження або наявність у жінки дітей віком до семи років. 

Утім, у більшості судових рішень (92,8 %) суди враховували й інші обставини, 

зокрема тяжкість вчиненого жінкою злочину та особистісні характеристики винної.  

В основі зазначених суперечностей вчених і практиків стосовно аналізованого 

питання нескладно помітити різне бачення правової природи звільнення 

засудженої жінки, що стала вагітною або має дитину, від відбування покарання з 

випробуванням. Юристи, які вважають, що застосування цього виду звільнення від 

відбування покарання залежить також і від інших обставин, розглядають цей вид 

звільнення засудженої жінки від відбування покарання як різновид (спеціальний 

вид, специфічний вид) звільнення від відбування покарання з випробуванням 

(ст. 75 КК). А тому вони вважають, що під час вирішення судом питання про 
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застосування ст. 79 КК суд, оцінюючи можливість виправлення засудженої без 

відбування покарання, має враховувати ті самі обставини, що й у разі застосування 

ст. 75 КК. Ті ж юристи, які наголошують на самодостатності стану вагітності жінки 

або наявності у неї дитини як підстав для застосування ст. 79 КК, вбачають у 

цьому виді звільнення від відбування покарання з випробуванням його самостійну, 

унікальну правову природу. У пошуку істини щодо цього питання будемо 

дотримуватися аurea mediocritas. 

Історичні корені аналізованого виду звільнення від відбування покарання сягають 

норм про відстрочку виконання вироку. У результаті успішно проведеного правового 

експерименту у семи жіночих виправно-трудових колоніях Росії та України 

протягом 1990–1991 рр. у кримінальне законодавство РРФСР у 1992 р. (ст. 462) та 

УРСР (статті 461, 462) у 1994 р. було введено норми про відстрочку виконання та 

відбування покарання вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до трьох 

років [982, c. 306; 1052, c. 30–33]. В основі такого законодавчого рішення був 

передусім гуманізм стосовно дитини та жінки [1121, c. 19].  

Відповідно до ч. 3 ст. 461 КК УРСР 1960 р. у разі призначення покарання 

вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до трьох років, крім засуджених до 

позбавлення волі на строк більш як п’ять років за тяжкі злочини, суд міг 

відстрочити виконання вироку. Своєю чергою, згідно з ч. 1 ст. 462 КК УРСР 1960 р. 

засудженим жінкам, які завагітніли або народили дітей під час відбування 

покарання, крім засуджених до позбавлення волі на строк більш як п’ять років за 

тяжкі злочини, суд за поданням адміністрації виправно-трудової установи, 

погодженим із прокурором, міг відстрочити відбування покарання [867]. Ці норми 

застосовувалися на різних стадіях кримінального провадження: під час ухвалення 

вироку та виконання вироку відповідно. Як підстави застосування ч. 3 ст. 461 та ч. 1 

ст. 462 КК УРСР 1960 р. законодавець в обох нормах заклав виключно стан 

вагітності жінок та наявність на їхньому утриманні малолітніх дітей. Врахування 

інших обставин справи у разі застосування відстрочки виконання або відбування 

покарання від суду не вимагалося. Однак застосування цих норм законодавець 

залишив на розсуд суду.  
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У Кримінальному кодексі України 2001 р. (завдяки правонаступництву) зазначені 

норми про відстрочку виконання або відбування покарання вироку вагітним жінкам і 

жінкам, які мають дітей віком до трьох років, були трансформовані в норми про 

звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які 

мають дітей віком до семи років (ч. 1 ст. 79 КК), та звільнення від відбування 

покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (ч. 1 

ст. 83 КК), відповідно. Так само вважають й інші українські вчені [811, c. 130; 983, c. 

25; 1247, c. 40]. Утім, будь-яких нових підстав для звільнення від відбування 

покарання жінок (окрім врахування того, що вони є вагітними та мають малолітніх 

дітей) для застосування ч. 1 ст. 79 КК та ч. 1 ст. 83 КК законодавець у цих нормах не 

встановив. 

Тут доречно нагадати зміст поняття «підстава»: «те головне, на чому базується, 

основується що-небудь», «те, чим пояснюються, виправдовуються вчинки, 

поведінка...» [1138, c. 505]. Буквальне тлумачення та логічний аналіз положень ч. 1 

ст. 79 КК та ч. 1 ст. 83 КК дають нам змогу зробити висновок про те, що підставами 

застосування аналізованих видів звільнення від відбування покарання є виключно 

наявність у жінки вагітності або дітей віком до семи та трьох років відповідно. Саме 

цими обставинами виправдовується розгляд судом питання про застосування 

звільнення від відбування покарання жінки під час ухвалення вироку (ч. 1 ст. 79 КК) 

або під час виконання вироку (ч. 1 ст. 83 КК). Законодавець виходить у цьому 

випадку з необхідності істотного полегшення долі як майбутньої дитини, яка має 

народитися, так і малолітніх дітей – безвинних істот, захищаючи їх значною мірою 

від усіх неминучих проблем, негараздів та обмежень, що супроводжують відбування 

покарання їхньою матір’ю [678, c. 20]. 

Утім, усебічний захист інтересів дитини був би очевидно неповним, якби під час 

ухвалення такого рішення суд не враховував й інших обставин справи. Державі не 

байдуже, з ким і в яких умовах ростиме й виховуватиметься дитина, чи матиме вона 

належне піклування й турботу. Адже саме в інтересах передусім дитини ухвалюється 

рішення про звільнення від відбування покарання її матері. У такому разі суду, 

вважаємо, не обійтися без повного оцінювання обставин, що характеризують тяжкість 
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вчиненого жінкою злочину (зокрема здійснення нею посягання на певний об’єкт 

правової охорони, використання певного способу та знарядь вчиненого злочину, 

мотиви вчинення злочину) та розкривають особистісні характеристики засудженої 

жінки (зокрема її характеристики за місцем проживання та роботи, ставлення жінки 

до вживання алкогольних напоїв, наркотичних засобів, її перебування на 

наркологічному та психіатричному обліках, її кримінальне минуле, створення умов 

для утримання та виховання дитини). Наприклад, Апеляційний суд Волинської 

області у своїй ухвалі від 16 серпня 2011 р., скасовуючи вирок суду першої інстанції, 

яким засуджену за ч. 2 ст. 307 КК було звільнено від відбування покарання з 

випробуванням на підставі ст. 79 КК, цілком справедливо зазначив: «злочин, вчинений 

ОСОБА_1 згідно з ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких, є умисним, 

вчинений повторно, що надає йому підвищеної суспільної небезпеки. Крім того, 

ОСОБА_1 була вже тричі судима за аналогічні злочини, судимості не зняті і не 

погашені, повторно вчинила злочини в сфері незаконного обігу наркотичних засобів, 

що свідчить про її вперте небажання стати на шлях виправлення» [43]. Який 

позитивний життєвий досвід може передати своїй дитині така мати? 

Тому не випадково законодавець закріпив аналізований вид звільнення від 

відбування покарання саме як факультативний, а не обов’язковий. Інакше будь-яка 

жінка, що завагітніла або має дитину, незалежно від обставин вчиненого нею 

злочину та її особистих характеристик, могла б претендувати на беззаперечне 

звільнення її від відбування покарання на підставі ст. 79 КК. У такому разі суд був 

би зобов’язаний звільнити на підставі ст. 79 КК, зокрема, і жінку, яка засуджена за 

злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої 

встановлена опіка чи піклування (ст. 166 КК), вчинила насильницький злочин проти 

дитини. Дискреційне право суду на застосування ст. 79 КК стає на заваді і випадкам, 

коли кмітливі жінки-злочинці, щоб уникнути покарання з підстав, зазначених у ч. 1 

ст. 79 КК, прагнуть завагітніти або усиновити дитину, подальша доля якої, 

насправді, їх не цікавить (такі випадки, на жаль, непоодинокі в судовій практиці). 

Отже, обставини, що характеризують тяжкість вчиненого злочину, особу винної, 

та інші обставини, на нашу думку, суд має брати до уваги під час ухвалення рішення 
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про звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, 

які мають дітей віком до семи років. Однак ці обставини слід оцінювати дещо в 

іншому аспекті, аніж у разі застосування ст. 75 КК. Суд за допомогою цих обставин 

має оцінити насамперед можливість забезпечення засудженою жінкою виховання 

дитини, догляду за нею, не забуваючи, звісно ж, про можливість виправлення жінки 

без відбування покарання. Ці обставини є радше не підставами застосування ч. 1 

ст. 79 КК, а умовами ухвалення позитивного рішення про можливість звільнення 

жінки від відбування покарання. Адже умова – це «необхідна обставина, яка робить 

можливим здійснення… чого-небудь…» [1141, c. 441]. 

Видається, що подібних дискусій у теорії та практиці застосування закону можна 

було б уникнути, якби законодавець у ч. 1 ст. 79 КК закріпив положення на кшталт 

того, що закріплене в ч. 2 ст. 84 КК. У зв’язку з цим ми пропонуємо положення ч. 1 

ст. 79 КК доповнити реченням: «Під час вирішення цього питання суд враховує 

тяжкість вчиненого злочину, особу засудженої та інші обставини справи». 

Вагітність жінки на момент її засудження є першою підставою для звільнення її 

від відбування покарання з випробуванням за ч. 1 ст. 79 КК. Цю підставу 

констатовано у 24,7 % вивчених нами судових рішень. 

Стан вагітності жінки має бути встановлений судом не лише на підставі показань 

обвинуваченої та свідків, а й підтверджений документально (зокрема довідкою з 

жіночої консультації, висновком лікаря-гінеколога про вагітність). Суд має 

переконатися в тому, що обвинувачена справді є вагітною. Ігнорування судом цих 

положень може призвести до скасування судового рішення про звільнення жінки від 

відбування покарання з випробуванням з аналізованої підстави [126]. 

Під час вирішення питання про застосування ст. 79 КК до вагітної жінки суду 

варто з’ясовувати і питання про те, чи є вагітна жінка гестаційним кур’єром. 

За оцінками експертів, Україна поступово перетворюється в один із світових 

центрів сурогатного материнства [1261; 1262]. Сурогатна мати (гестаційний кур’єр) 

– це жінка, у якої вагітність настала в результаті запліднення ооцитів, що належать 

третій стороні, сперматозоїдами, що належать третій стороні. Вона виношує плід з 

тією умовою або договором, що батьками народженої дитини буде одна або обидві 
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людини, чиї гамети використовувалися для запліднення [1157]. Сурогатне 

материнство – це послуга з виношування і народження дитини з наступною 

реєстрацією немовляти як дитини замовника послуги [917, c. 74–75]. Сімейним 

законодавством регламентовано, що у разі перенесення в організм іншої жінки 

ембріона людини, зачатого подружжям (чоловіком та жінкою) в результаті 

застосування допоміжних репродуктивних технологій, батьками дитини є подружжя 

(ч. 2 ст. 123 Сімейного кодексу України). Народжену дитину передають батькам-

замовникам після її народження у строк, визначений у договорі [1205, c. 66–67]. 

Сурогатна мати після передання дитини біологічним батькам зазвичай не здійснює 

подальшого догляду за дитиною. 

Допустимо, що сурогатна мати вчинила злочин. У такому разі у суду може 

виникнути питання про можливість звільнення такої жінки від відбування 

покарання з випробуванням на підставі її вагітності. Не можна виключати і 

зловживань з боку жінки, яка заради уникнення реальної кримінальної 

відповідальності може погодитися стати гестаційним кур’єром.  

Під час вирішення цього питання суду належить враховувати ту обставину, 

що після народження дитини сурогатна мати не здійснює подальшого догляду та 

піклування про неї. У зв’язку з цим звільнення такої жінки від відбування 

покарання з випробуванням на підставі ч. 1 ст. 79 КК доцільно лише в межах 

строку, на який згідно із законом жінку може бути звільнено від роботи у зв’язку з 

вагітністю та пологами. Інакше застосування закону суперечило б правовій 

природі аналізованого виду звільнення від відбування покарання. Наголосимо 

ще раз, що підґрунтям застосування положень ч.  1 ст. 79 КК є гуманізм стосовно 

дитини та жінки як матері. Водночас погоджуємося з О.  О. Наумовим, що до 

гестаційних кур’єрів, які вчинили злочин, суд наразі може застосовувати не ч.  1 

ст. 79 КК, а відстрочку виконання вироку [1023, c. 105–106] на час вагітності 

(п. 2 ч. 1 ст. 536 КК). Винятком є випадки, коли договір сурогатного материнства 

до ухвалення вироку буде розірваний і гестаційний кур’єр буде звільнений від 

виконання взятих на себе зобов’язань щодо передання майбутньої дитини 

біологічним батькам. 



 247 

Непростим є питання про можливість звільнення від відбування покарання на 

підставі ч. 1 ст. 79 КК біологічної матері, для якої гестаційний кур’єр виношує 

дитину, як вагітної жінки. Адже біологічна мати згідно з положеннями Сімейного 

кодексу України визнається матір’ю дитини з моменту перенесення в організм іншої 

жінки ембріона людини (частини 2, 3 ст. 123 Сімейного кодексу України). Після 

народження дитини і передання її від гестаційного кур’єра біологічній матері саме 

остання жінка здійснює догляд і виховання дитини. 

Як відомо, застосування закону України про кримінальну відповідальність за 

аналогією заборонено (ч. 4 ст. 4 КК). Отже, на нашу думку, застосування положень 

ч. 1 ст. 79 КК до жінки, яка не є власне вагітною в біологічному значенні1, є 

неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність.  

Водночас питання про звільнення від відбування покарання з випробуванням на 

підставі ч. 1 ст. 79 КК жінки, яка надала суду договір про сурогатне материнство для 

підтвердження свого «майбутнього» материнства, суд може вирішити після 

народження дитини і передання її від гестаційного кур’єра біологічній матері. У 

такому разі жінка може бути звільнена від відбування покарання з випробуванням за 

ч. 1 ст. 79 КК з іншої підстави – як така, що має дитину. Якщо ж строки розгляду 

кримінального провадження не дозволяють відкласти ухвалення вироку з 

вирішенням цього питання до моменту фактичного та юридичного набуття жінкою 

материнства, суд може повернутися до розв’язання цього питання на стадії 

виконання вироку на підставі ч. 1 ст. 83 КК. 

Наявність у жінки дітей на момент її засудження є другою підставою, наявність 

якої потрібно встановити суду для застосування ч. 1 ст. 79 КК. Цю підставу вказано у 

75,3 % вивчених нами рішень про застосування аналізованого виду звільнення від 

відбування покарання. Зауважимо, що 56,2 % звільнених від відбування покарання за 

ч. 1 ст. 79 КК жінок мали одну дитину; 22,7 % – двох дітей; 21,1 % трьох і більше дітей. 

Для застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням з 

аналізованої підстави суду достатньо встановити наявність у засудженої жінки хоча 

                                                
1 Вагітність – це фізіологічний процес розвитку в жіночому організмі заплідненої яйцеклітини, 

у результаті якого формується плід, який до закінчення вагітності стає здатним до життя в 

зовнішньому середовищі [661]. 
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б однієї дитини віком до семи років. У зв’язку з цим положення ст. 79 КК (як і ст. 83 

КК) заслуговують на відповідні корективи .   

Наявність у засудженої жінки дитини має бути підтверджено, окрім показань 

обвинуваченої та свідків у справі, передусім документально [123]. Найчастіше 

такими документами є свідоцтво про народження дитини та медичне свідоцтво про 

народження дитини (форма № 103/у), які видають установи, де приймаються 

пологи. Якщо жінка не має таких документів, вона може надати суду інші 

документи [1083], а якщо дитину народила сурогатна мати – документ, що 

підтверджує факт народження дитини сурогатною матір’ю та довідку про генетичну 

спорідненість батьків (матері або батька) з плодом. 

Варто погодитися з О. О. Наумовим стосовно того, що закон не виключає 

можливості застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням з 

аналізованої підстави жінки, яка є матір’ю усиновленої дитини або опікуном 

малолітньої дитини [1023, c. 106–107]. У такому разі суду слід надати відповідне 

судове рішення про усиновлення або про встановлення опіки над дитиною. Однак ми 

не погоджуємося з цим ученим у тому, що аналізований вид звільнення від відбування 

покарання не може бути застосований до мачухи [1023, c. 107] (нерідної матері для 

дітей свого чоловіка, що залишилися від попереднього шлюбу). У ч. 1 ст. 79 КК 

йдеться не про рідну матір дитини, а про жінку, яка має дитину віком до семи років. 

На нашу думку, якщо мачуха виявляє турботу про дитину, з якою вона проживає, і 

вживає належних заходів для її виховання, застосування до неї положень ч. 1 ст. 79 КК 

є допустимим. У цьому випадку варто дослухатися до народної мудрості: «Не та 

мати, що родила, а та, що виховала» [1195]. Для підтвердження факту піклування 

такою жінкою про нерідну дитину можна заслухати показання свідків, а також 

дослідити свідоцтво про шлюб, довідку про склад сім’ї, в якій проживає мачуха з 

малолітньою дитиною, висновок органу опіки і піклування щодо результатів 

обстеження умов проживання дитини. 

На відміну від законодавства Вірменії, Казахстану та Росії, український 

законодавець, на жаль, не передбачає можливості поширювати застосування ст. 79 КК 

на чоловіків, які самі виховують малолітню дитину. Вчені слушно наголошують на 
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конституційній обґрунтованості такого підходу [1161, c. 396]. У зв’язку  з цим  ми 

вважаємо за доцільне запозичити такий зарубіжний досвід у цьому питанні [706; 758, 

c. 264].  Такої ж думки дотримуються й інші українські юристи [1023, c. 60; 1056, 

c. 17]. Отже, ця проблема потребує законодавчого вирішення. 

Встановивши наявність у жінки дитини, суд має встановити вік цієї дитини. У 

вивчених нами судових рішеннях суд чітко встановлював вік дитини лише у 30,8 % 

рішень. У цих рішеннях суд зазначав, що жінка має дитину віком до 1 року у 17,1 % 

рішень; до 2 років – у 9,9 % рішень; до 3 років – 13,8 % рішень; до 4 років – 5,3 % 

рішень; до 5 років – 3,9 % рішень; до 6 років – 1,3 % рішень; а до 7 років – у 48,7 % 

рішень. В інших рішеннях суд зазначав лише дату народження дитини, з якої можна 

було встановити вік дитини. 

Треба мати на увазі, що аналізований вид звільнення від відбування покарання 

застосовується лише щодо жінок, які мають дітей віком до семи років (ч. 1 

ст. 79 КК). У разі, якщо дитині на день ухвалення вироку вже виповнилося сім років, 

звільнення жінки від відбування покарання з випробуванням з підстави, вказаної у 

ч. 1 ст. 79 КК, є неправильним застосуванням закону України про кримінальну 

відповідальність. До такої жінки за наявності підстав може бути застосовано, 

наприклад, звільнення від відбування покарання з випробуванням (ст. 75 КК) [163]. 

Аналізований вид звільнення від відбування покарання з випробуванням не може 

бути застосований до жінки, яка позбавлена батьківських прав. Особа, позбавлена 

батьківських прав, втрачає особисті немайнові права щодо дитини та звільняється 

від обов’язків щодо її виховання (п. 1 ч. 1 ст. 166 Сімейного кодексу України). 

Водночас постає питання про те, як має вирішити розглядуване питання суд, якщо 

жінка була позбавлена батьківських прав не щодо всіх своїх дітей, а лише когось із 

них (ч. 3 ст. 166 Сімейного кодексу України)? Формальних заборон на застосування 

ч. 1 ст. 79 КК до жінки в такій правовій ситуації закон не містить. Ми вважаємо, 

якщо жінка була позбавлена батьківських прав щодо конкретної дитини, однак не 

позбавлена батьківських прав щодо дитини, на яку вона вказує як на підставу 

застосування до неї положень ч. 1 ст. 79 КК (беручи до уваги підстави позбавлення 
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батьківських прав, передбачені п. 1 ч. 1 ст. 166 Сімейного кодексу України), 

застосування до неї цього виду звільнення від відбування покарання є недоцільним. 

Саме тому, окрім визначених законодавством підстав застосування ч. 1 ст. 79 КК, 

суд має врахувати наявність умов аналізованого виду звільнення від відбування 

покарання. 

Умови звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних 

жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років. Під умовами звільнення від 

відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей 

віком до семи років, ми розуміємо конкретні обставини справи, які дозволяють суду 

ухвалити (з урахуванням можливості виконання жінкою вимог, зазначених у ч. 5 

ст. 79 КК) позитивне рішення про застосування щодо жінки ч. 1 ст. 79 КК.  

Проаналізувавши судові рішення, можемо констатувати, що умовами звільнення 

від відбування покарання з випробуванням жінок на підставі ч. 1 ст. 79 КК у судовій 

практиці визнаються конкретні обставини справи, що характеризують ступінь 

тяжкості вчиненого злочину, особу винної, інші обставини справи.  

Тяжкість злочину (як зазначено в попередньому підрозділі дослідження) 

характеризується його типовим та індивідуальним ступенями. Типовий ступінь 

тяжкості вчиненого жінкою злочину було вказано лише у 29,6 % вивчених нами 

судових рішень про застосування ст. 79 КК, а індивідуальний ступінь тяжкості 

вчиненого жінкою злочину – лише у 23,3 % вивчених нами судових рішень. 

Найпоширенішими обставинами, що характеризують індивідуальний ступінь 

тяжкості вчиненого злочину, які враховувалися судами під час ухвалення рішень 

про застосування ст. 79 КК, є: добровільне відшкодування збитків (86,2 %), 

відсутність тяжких наслідків вчиненого злочину (17,4 %), другорядна (неактивна) 

роль під час вчинення злочину у співучасті (7,2 %). Інші обставини справи, що 

характеризують індивідуальний ступінь тяжкості вчиненого злочину, суди 

враховують украй рідко. Зокрема, предмет злочину враховано лише у 6,5 %  

вивчених нами судових рішень, потерпілого від злочину – у 3,6 %  

рішень, а девіантну поведінку потерпілого – у 2,9 % рішень. 
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Вважаємо, що під час ухвалення судом рішення про застосування положень 

ст. 79 КК важливого значення набуває об’єкт злочинного посягання. Доречно 

нагадати, що свого часу законодавець встановив пряму заборону на застосування 

відстрочки виконання покарання (ст. 46-1, п. 1 ч. 3 ст. 25-1 КК 1960 р.) щодо жінок, 

засуджуваних за певні особливо небезпечні злочини. І хоча нині законодавство 

будь-яких заборон на застосування ст. 79 КК щодо засуджених за ці злочини жінок 

не містить, вважаємо, що суди мають украй виважено застосовувати аналізований 

вид звільнення від відбування покарання за умисні насильницькі злочинів проти 

особи, зокрема й тих, де життя, здоров’я, воля людини є додатковим об’єктом 

злочину (зокрема зґвалтування, розбою, терористичних актів, торгівлі людьми, 

сутенерства). Обмежене застосування до засуджених за такі злочини жінок ст. 79 КК  

дасть змогу в подальшому запобігти можливому насильству в сім’ї з боку жінки. 

В аналізованому контексті потрібно враховувати і потерпілого, стосовно якого 

було вчинено злочин, спосіб та знаряддя вчиненого злочину, мотиви його вчинення. 

Треба мати на увазі, що жорстоке поводження з дитиною, її експлуатація, 

примушування до жебракування та бродяжництва, вчинення умисного 

кримінального правопорушення щодо дитини є підставами для позбавлення жінки 

батьківських прав (п. 1 ч. 1 ст. 166 Сімейного кодексу України). Застосування 

ст. 79 КК щодо жінки, яка вчинила злочин щодо своєї дитини (наприклад продала її 

[48]) або з її використанням, видається нам недоцільним.  

Як приклад належного врахування судом об’єктивних та суб’єктивних ознак 

злочину під час вирішення питання про застосування ст. 79 КК можемо навести 

рішення Апеляційного суду Сумської області у справі № 11-172. У цій справі 

Апеляційний суд Сумської області цілком справедливо не знайшов можливості 

застосування ст. 79 КК щодо засудженої С., яка, маючи судимість за ч. 2 ст. 186 КК, 

знову вчинила в різний час декілька злочинів, пов’язаних із фізичним насильством 

над потерпілими, зокрема завданням їм ударів ногами по голові, порожньою 

пляшкою по голові (ч. 1 ст. 296, ч. 2 ст. 187 КК). Беручи до уваги ці обставини, що 

характеризують тяжкість вчиненого злочину, суд апеляційної інстанції своєю 

ухвалою від 10 березня 2009 р. скасував вирок суду першої інстанції про 



 252 

застосування, зокрема, щодо С. положень ст. 79 КК, а кримінальну справу направив 

на новий судовий розгляд [211]. 

Вважаємо, що у разі застосування ст. 79 КК суд має враховувати  

також кількість епізодів злочинної діяльності засудженої жінки (ця обставина 

нерідко підкреслює стійкі негативні риси характеру злочинця) [36]. 

Окрім врахування обставин, що характеризують ступінь тяжкості вчиненого 

злочину, суд має врахувати особистісні характеристики засудженої, щодо якої 

вирішується питання про застосування ст. 79 КК. 

Судова практика свідчить про те, що серед особистісних характеристик 

винуватої, які суд брав до уваги під час вирішення питання про застосування 

ст. 79 КК, є такі: щире каяття винуватої (83,9 %), визнання нею вини (29,6 %), активне 

сприяння розкриттю злочину (29,1 %), вибачення перед потерпілим (0,1 %); вчинення 

злочину вперше (27,8 %); позитивні характеристики жінки за місцем проживання 

(48,9 %), роботи (2,3 %) або навчання (0,5 %); те, що вона працює (1,8 %) або 

навчається (0,4 %); є особою молодого (7,4 %) або похилого віку (0,4 %); має 

незадовільний стан здоров’я (6,0 %) або пролікувалася від соціально небезпечних 

хвороб (1,2 %); проживає з сім’єю (1,8 %); утримує батьків (2,0 %) або хворих дітей 

чи батьків (4,4 %); є єдиною годувальницею в родині (0,2 %); має незадовільний 

матеріальний стан (1,8 %), проживає у важких матеріальних умовах (0,5 %), вчинила 

злочин унаслідок збігу тяжких особистих, сімейних (інших) обставин (4,6 %). 

Як бачимо, особистісні дані жінок, щодо яких суди застосовують ст. 79 КК, 

характеризують жінку у зв’язку із вчиненим злочином або після вчинення злочину; 

її поведінку та життя до вчинення злочину; її індивідуальні, фізичні та інші 

властивості. Цей перелік характеристик не набагато відрізняється від переліку 

характеристик осіб, щодо яких суди застосовують ст. 75 КК. Утім, якщо у разі 

застосування ст. 75 КК такі характеристики мають засвідчувати можливість 

виправлення засудженого без відбування покарання, то у разі застосування ст. 79 КК 

суд повинен переконатися насамперед у можливості засудженої забезпечити 

належні умови для утримання, розвитку та виховання дитини. 
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Варто погодитися з юристами стосовно того, що в аналізованому аспекті 

першочергового значення набувають дані, що характеризують спосіб життя жінки та 

побутові умови її проживання, її сімейний стан, відсутність у неї соціально 

небезпечних захворювань, відсутність фактів зловживання нею алкогольними 

напоями, наркотичними засобами або іншими одурманюючими речовинами [938, 

c. 310; 1021, c. 234]. Доречно зазначити, що раніше відстрочка виконання вироку не 

застосовувалася до осіб, яким поряд із покаранням за вчинений злочин призначалися 

заходи примусового лікування від алкоголізму або наркоманії, а також тих, які не 

пройшли повного курсу лікування венеричного захворювання (ст. 46-1, п. 2 ч. 3 ст. 25-

1 КК 1960 р.). 

Іншими обставинами справи, які має враховувати суд у разі застосування ст. 79 

КК, слід визнати відсутність даних про: неналежне виконання жінкою своїх 

материнських обов’язків; перебування сім’ї засудженої жінки на обліку як 

неблагополучної; перебування жінки на обліку у лікаря нарколога чи психіатра; 

накладення стягнень за насильство в сім’ї, розпивання спиртних напоїв у 

громадських місцях; вчинення хуліганських дій тощо [1023, c. 98–99]. Наприклад, 

Апеляційний суд м. Києва у вироку від 3 березня 2015 р., яким було скасовано вирок 

суду першої інстанції про застосування щодо засудженої за ч. 2 ст. 15, ч. 2 

ст. 185 КК положень ст. 79 КК, цілком обґрунтовано звернув увагу на ту обставину, 

що донька обвинуваченої проживає окремо від неї зі своїм батьком і бабусею, 

опікуном дитини є інша особа [169]. Варто погодитися з судом апеляційної 

інстанції, що ця обставина свідчить про неналежне виконання жінкою своїх 

материнських обов’язків, що унеможливлює застосування ст. 79 КК. 

У судовій практиці неоднозначно вирішується питання про можливість 

звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок або жінок, які 

мають дітей віком до семи років, що мають судимість. Узагальнення судової 

практики демонструє, що суди першої інстанції не завжди вбачають у наявності у 

жінки судимості перешкоди для застосування ст. 79 КК. За нашими даними, ці суди 

застосовували ст. 79 КК до жінок, які мають судимість і знову вчинили злочин, у 

14,4 % рішень. Декотрі з таких жінок вчинили злочин під час іспитового строку 
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(ст. 75 КК), були умовно-достроково звільнені від відбування покарання (ст. 81 КК), 

відбували більш м’яке покарання (ст. 82 КК), були амністовані (ст. 85 КК). 

Позиція апеляційних судів та суду касаційної інстанції під час вирішення цього 

питання є більш суворою та принциповою (ми також підтримуємо її). Ці суди 

зазвичай скасовують вироки та ухвали судів про застосування ст. 79 КК до жінок, які, 

будучи неодноразово судимими, знову вчинили умисний злочин [43; 169]. 

Справедливо не вбачають ці суди можливості застосувати ст. 79 КК і до жінки, яка 

вчинила новий злочин під час іспитового строку [66; 136; 426; 427]. Така позиція судів 

ґрунтується на положеннях ч. 6 ст. 79, ч. 3 ст. 78 КК та роз’ясненнях, що містяться в 

п. 10 ППВС «Про практику призначення судами кримінального покарання» від 

24 жовтня 2003 р. № 7. У цій постанові Пленум Верховного Суду України 

справедливо зазначив: зважаючи на зміст ч. 3 ст. 78 КК, у разі вчинення особою під 

час іспитового строку нового злочину суди мають розцінювати це як порушення умов 

застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням і призначати 

покарання за сукупністю вироків на підставі ст. 71 КК. У таких випадках повторне 

звільнення від відбування покарання з випробуванням є неприпустимим [1084, c. 346]. 

Рішення суду як щодо встановлення підстав та умов застосування [428], так і 

щодо встановлення відсутності підстав та умов застосування [429] звільнення від 

відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей 

віком до семи років, має бути належним чином мотивоване. 

Отже, звільнення від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 79 

КК може застосовуватися переважно до засуджених жінок, які: вчинили злочин 

уперше і засуджені до позбавлення волі; у тверезому стані; не завдали тяжких 

наслідків; добровільно відшкодували потерпілим збитки (усунули заподіяну 

шкоду) і потерпілі не наполягають на їх суворому покаранні; виконували під час 

вчинення злочину у співучасті неактивну (другорядну) роль, без застосування 

насильства до потерпілого; визнали вину та справді щиро розкаялися; активно 

сприяли розкриттю злочину; позитивно характеризуються за місцем проживання, 

роботи або навчання; працевлаштувалися; мають сім’ю; не намагалися ухилитися 

від притягнення до кримінальної відповідальності; є вагітними або мають дітей 
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віком до семи років і не позбавлені батьківських прав; не є гестаційним кур’єрами; 

щодо яких відсутні дані про неналежне виконання материнських обов’язків. 

Встановивши передумови, підстави та умови застосування звільнення від 

відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей 

віком до семи років, суд має визначити іспитовий строк, протягом якого така жінка 

повинна пройти випробування. Матеріальна сутність випробування, як слушно 

зазначає В. О. Меркулова, полягає в тому, що держава надає можливість засудженій 

жінці довести своє виправлення без реального виконання призначеного судом 

покарання, витримавши випробувальний термін. Обсяг і кількість визначених 

законом і покладених судом обов’язків на засуджену жінку, яка є вагітною або має 

малолітню дитину, термін випробування визначають особливий правовий стан 

звільненої до завершення іспитового строку [983, c. 25]. 

Визначення іспитового строку та обов’язків під час звільнення від 

відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей 

віком до семи років. На відміну від звільнення від відбування покарання з 

випробуванням (ч. 4 ст. 75 КК), мінімальні межі іспитового строку, що визначається 

під час звільнення від відбування покарання з випробуванням жінок на підставі ч. 1 

ст. 79 КК, в кримінальному законодавстві прямо не визначено. У ньому визначено 

лише максимальні межі іспитового строку.  

Законодавець у ч. 1 ст. 79 КК встановлює два види іспитових строків. Перший 

вид іспитового строку встановлений для вагітних жінок. Він може бути визначений 

судом: 1) лише в межах строку, на який згідно із законом жінку може бути звільнено 

від роботи у зв’язку з вагітністю та пологами, або 2) в межах строку, на який згідно 

із законом жінку може бути звільнено від роботи у зв’язку з вагітністю та пологами 

та до досягнення дитиною після її народження певного віку.  

Другий вид іспитового строку передбачено для жінок, які вже народили і мають 

дітей. Цей іспитовий строк визначається до досягнення дитиною семирічного віку. 

Вивчення судової практики свідчить про те, що під час визначення засудженій 

вагітній жінці іспитового строку нерідко учасники кримінального провадження 

помилково вважають, що такий строк не може бути меншим за строк, зазначений у 
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ч. 4 ст. 75 КК (бути меншим за один рік) [360]. Однак така позиція суперечить як ч. 1 

ст. 79 КК, так і трудовому законодавству. Зокрема, згідно з положенням останнього, 

жінкам надається оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами 

тривалістю: до пологів – 70 календарних днів, після пологів – 56 календарних днів 

(70 календарних днів – у разі народження двох і більше дітей та в разі ускладнення 

пологів), починаючи з дня пологів. Тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та 

пологами обчислюється сумарно і становить 126 календарних днів (140 календарних 

днів – у разі народження двох і більше дітей та в разі ускладнення пологів). Вона 

надається повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів 

(частини 1 статей 17, 20 Закону України «Про відпустки» [863], частини 1, 2 ст. 179 

КЗпП України [909]). Отже, вагітним жінкам, щодо яких суд ухвалює рішення про 

звільнення від відбування покарання з випробуванням у межах строку, на який 

згідно із законом жінку може бути звільнено від роботи у зв’язку з вагітністю та 

пологами, іспитовий строк може бути встановлений на не менше ніж 56 календарних 

днів (70 календарних днів – у разі народження двох і більше дітей та в разі 

ускладнення пологів), починаючи з дня пологів. 

Такий строк може становити, приміром, дев’ять або десять місяців, якщо жінка 

на час ухвалення рішення про застосування ч. 1 ст. 79 КК перебуває на першому 

місяці вагітності. Такий строк може становити два або три місяці, якщо жінка на час 

ухвалення рішення про застосування ч. 1 ст. 79 КК перебуває на восьмому місяці 

вагітності. Слід зазначити, що випадків встановлення жінці іспитового строку на час 

її вагітності та пологів у судовій практиці не так багато. Такий іспитовий строк 

встановлено лише у 1,3 % вивчених нами судових рішень.  

Для більшості вагітних жінок, як свідчить аналіз судової практики, суди 

встановлюють іспитовий строк не лише на час вагітності, а й до досягнення 

дитиною, яка народиться, певного віку. Такий підхід, на нашу думку, є більш 

доцільним. Він дає змогу здійснювати випробування засудженої жінки протягом 

значно більшого проміжку часу.  

Для жінок, які вже мають дітей, іспитовий строк для їх випробування може бути 

встановлений до досягнення дитиною семирічного віку. Такий строк може 
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становити, наприклад, один рік, якщо жінка на час ухвалення рішення про 

застосування ч. 1 ст. 79 КК має шестирічну дитину; і шість років, якщо жінка на час 

ухвалення рішення про застосування ч. 1 ст. 79 КК має дитину віком до одного року. 

Варто зазначити, що, у разі встановлення судом наявності у жінки декількох дітей 

малолітнього віку, у рішенні він має чітко вказати, до досягнення якою саме 

дитиною і якого саме віку він встановлює іспитовий строк (бажано визначити також 

і кінцевий термін іспитового строку).  

Узагальнивши судову практику, можемо констатувати, що суди під час 

застосування ст. 79 КК встановлювали такі іспитові строки жінкам до досягнення 

їхньою дитиною певного віку: одного року – у 47,0 % рішень; двох років – у 26,3 % 

рішень; трьох років – у 19,2 % рішень; чотирьох років – у 1,2 % рішень; п’яти років 

– у 0,2 % рішень; шести років – у 2,0 % рішень; семи років – у 3,0 % рішень. Отже, 

для випробування абсолютної більшості жінок, звільнених від відбування покарання 

з випробуванням, суди встановлюють іспитовий строк терміном до трьох років. Під 

час вирішення питання про визначення терміну іспитового строку суд враховує 

конкретні обставини вчиненого злочину та особисті характеристики жінки. На жаль, 

ці обставини вкрай рідко зазначають для обґрунтування ухваленого рішення про 

тривалість іспитового строку. 

У кримінально-правовій доктрині вчені нерідко висловлюють пропозиції більшою 

мірою формалізувати застосування звільнення від відбування покарання з 

випробуванням вагітним жінкам та жінкам, які мають малолітніх дітей. Зокрема, вони 

пропонують встановити мінімальну межу іспитового строку під час застосування 

ст. 79 КК – один рік [1054, c. 278; 1247, c. 41], а максимальну – три роки [1023, c. 121; 

1054, c. 278]. Інші юристи наголошують на необхідності диференціювати іспитові 

строки залежно від ступеня тяжкості вчиненого злочину [1180, c. 124–125]. Ми 

вважаємо, що обмежувати дискреційні повноваження суду у вирішенні цього 

питання не потрібно. Законодавство в аналізованому аспекті видається нам 

збалансованим і таким, що враховує інтереси дітей різного віку. Іспитовий строк суд 

визначає стосовно засудженої жінки з урахуванням конкретних обставин справи. 
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Обґрунтованість встановленого іспитового строку може перевірити суд апеляційної 

чи касаційної інстанції і, за потреби, скоригувати.  

Іспитовий строк у разі застосування ст. 79 КК має обчислюватися так само, як і в 

разі застосування ст. 75 КК, – з дня ухвалення вироку (ч. 1 ст. 165 КВК) незалежно 

від того, судом якої інстанції застосовано ст. 79 КК (абз. 4 п. 9 ППВСУ від 

24 жовтня 2003 р. № 7).  

У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і 

жінок, які мають дітей віком до семи років, суд може покласти на засуджену 

обов’язки, передбачені у ст. 76 КК (ч. 2 ст. 79 КК). Заслуговує на увагу правовий 

аналіз таких обов’язків, що здійснив О. О. Наумов [1023, c. 127–135]. 

Окремі вчені вважають, що покладання на вагітну жінку або жінку, яка має 

малолітню дитину, загальних обов’язків у разі звільнення від відбування покарання з 

випробуванням (ч. 1 ст. 76 КК) суттєво перевантажує умови цього різновиду 

заохочення та відволікає жінку від основного соціального спрямування звільнення 

жінок від відбування покарання – належного догляду і виховання новонародженої чи 

малолітньої дитини [1232, c. 70]. Однак наш аналіз судової практики свідчить про те, 

що хвилювання юристів у цьому аспекті є дещо перебільшеними. Адже суди 

зазвичай покладають на звільнену від відбування покарання з випробуванням жінку 

такі обов’язки, які не перешкоджають їй виконувати обов’язки матері. Зокрема, ми 

встановили, що серед обов’язків, передбачених у ст. 76 КК, суди у вивчених нами 

рішеннях покладали лише чотири обов’язки: повідомляти кримінально-виконавчу 

інспекцію (уповноважений орган з питань пробації) про зміну місця проживання 

(98,1 % рішень); не виїжджати за межі України без погодження з кримінально-

виконавчою інспекцією (уповноваженим органом з питань пробації) (72,1 % 

рішень); періодично з’являтися для реєстрації до кримінально-виконавчої інспекції  

(уповноваженого органу з питань пробації) (69,2 % рішень). Незначну кількість 

засуджених жінок (0,6 %) було також зобов’язано пройти курс лікування від 

розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин.  

Вважаємо, що покладання на засуджену зазначених обов’язків, навпаки, є 

гарантією належного виконання жінкою своїх материнських обов’язків. Варто 
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погодитися з В. О. Меркуловою в тому, що в такий спосіб держава контролює 

наявність соціально-економічних умов для виховання дитини, належного догляду за 

нею, а отже, дотримання її інтересів [983, c. 28]. 

Нагляд за поведінкою звільнених від відбування покарання з випробуванням 

жінок здійснює уповноважений орган з питань пробації (ч. 3 ст. 79КК). До такої 

жінки застосовується наглядова пробація, під час якої, зокрема, реалізовуються 

пробаційні програми (ст. 10 ЗУ «Про пробацію» від 5 лютого 2015 р. № 160-VIII). 

Наглядова пробація за такими жінками за своїм характером не набагато 

відрізняється від пробації звільнених від відбування покарання з випробуванням на 

підставі ч. 1 ст. 75 КК. Проте вона має й свої особливості, оскільки під час 

наглядової пробації здійснюється контроль також щодо того, чи не відмовилася 

жінка від дитини та чи не передала її до дитячого будинку, чи не зникла з місця 

проживання, чи не ухиляється від виховання дитини та догляду за нею (п. 5.9 

розд. IV Інструкції про порядок виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням 

волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань, 

затвердженої наказом ДДУПВП та МВС від 19 грудня 2003 р. № 270/1560) [887]. 

Після завершення випробування для жінки можуть настати різні правові наслідки 

звільнення її від відбування покарання з випробуванням. 

Після закінчення іспитового строку суд, залежно від поведінки засудженої, 

звільняє її від покарання або направляє для відбування покарання, призначеного 

вироком (ч. 4 ст. 79 КК). Отже, правові наслідки звільнення від відбування 

покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи 

років, можуть бути сприятливими або несприятливими для засудженої. 

Сприятливим наслідком є звільнення засудженої від відбування призначеного 

покарання (як основного, так і додаткового). Він настає за умови, якщо засуджена 

протягом іспитового строку успішно пройшла випробування: не відмовилася від 

дитини; не передала дитину в дитячий будинок; не зникла з місця проживання; не 

ухилялася від виховання дитини і догляду за нею; виконала покладені на неї 

обов’язки; систематично не вчиняла правопорушень, що потягли за собою 

адміністративні стягнення і свідчать про її небажання стати на шлях виправлення; 
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не вчинила нового злочину. Стосовно такої засудженої після закінчення іспитового 

строку уповноважений орган з питань пробації направляє до суду подання та 

особову справу засудженої для вирішення питання про звільнення її від відбування 

призначеного покарання. У поданні вказується, як засуджена зарекомендувала себе 

під час перебування на обліку, як виконувала обов’язки, покладені на неї судом, як 

характеризується за місцем роботи, навчання чи проживання, як ставилася до 

виховання дитини та догляду за нею (п. 5.8 розд. IV згаданої Інструкції). 

Несприятливим наслідком є направлення засудженої для відбування 

призначеного покарання. Цей наслідок настає у тому разі, якщо засуджена протягом 

іспитового строку не пройшла випробування, вчинивши одне з таких діянь: 

відмовилася від дитини; передала дитину в дитячий будинок; зникла з місця 

проживання; ухилялася від виховання дитини і догляду за нею; не виконала 

покладених на неї обов’язків; систематично вчиняла правопорушення, що потягли 

за собою адміністративні стягнення і свідчать про її небажання стати на шлях 

виправлення1 (ч. 5 ст. 79 КК).  

У такому разі уповноважений орган з питань пробації ухвалює щодо засудженої 

застереження у виді письмового попередження про можливість скасування 

звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення для відбування 

призначеного судом покарання. У випадку, якщо засуджена продовжує вчиняти 

зазначені вище дії, уповноважений орган з питань пробації вносить до суду подання 

про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням  

і направлення засудженої для відбування призначеного судом покарання 

(пункти 5.2, 5.3 розд. IV зазначеної Інструкції). 

Несприятливі наслідки настають для жінки також і в тому разі, якщо засуджена 

протягом іспитового строку вчинила новий злочин. У такому разі суд призначає їй 

покарання за правилами, передбаченими в статтях 71, 72 КК (ч. 6 ст. 79 КК). 

Вагітність, на жаль, не завжди закінчується народженням дитини. У жінки з 

різних причин, серед яких гормональні порушення, попередні аборти, інфекційні та 

вірусні захворювання, стреси тощо, може статися викидень (спонтанний, 

                                                
1 Докладніше про підстави настання несприятливих наслідків див., зокрема [1023, c. 147–168].  
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мимовільний аборт) або передчасні пологи [670]. Так само, на жаль, з різних причин 

може померти новонароджена дитина або дитина, яку засуджена жінка виховує. 

Психологічний та психічний стан такої жінки є зазвичай дуже складним. 

Кримінальне законодавство та вітчизняна кримінально-правова доктрина не 

містять відповідей на питання про те, що має зробити суд у разі, коли звільнена від 

відбування покарання з випробуванням вагітна жінка мимоволі втратила вагітність 

або її новонароджена дитина (дитина малолітнього віку) померла під час іспитового 

строку. Які наслідки мають настати для такої жінки – сприятливі чи несприятливі? 

Адже правові підстави для звільнення жінки від відбування покарання з 

випробуванням за ч. 1 ст. 79 КК фактично перестають існувати. 

Як зазначено вище, законодавець пов’язує можливість настання певних правових 

наслідків для засудженої жінки виключно з її поведінкою протягом іспитового 

строку. Якщо жінка втратила вагітність умисно (зробила аборт) або її 

новонароджена дитина (дитина малолітнього віку) померла з вини засудженої жінки 

(невиконання нею своїх материнських обов’язків), очевидно, що для такої жінки 

мають наставати несприятливі правові наслідки. Однак, якщо жінка втратила 

вагітність мимоволі або її новонароджена дитина (дитина малолітнього віку) 

померла не з її вини, направляти таку жінку для відбування покарання за умови її 

позитивної поведінки та виконання покладених судом обов’язків є, на нашу думку, 

негуманним та несправедливим. 

Зауважимо, що певні законодавчі орієнтири у вирішенні такого питання можна 

відшукати в ч. 4 ст. 83 КК. Вважаємо, що подібний підхід варто використовувати і під 

час правового регулювання зазначеної нами ситуації. Як варіант пропонуємо ч. 5 

ст. 79 КК доповнити положенням такого змісту: «У разі, коли звільнена від відбування 

покарання жінка мимоволі втратила вагітність або її дитина померла, суд залежно від 

поведінки засудженої може звільнити її від покарання або замінити його більш м’яким 

покаранням чи направити засуджену для відбування покарання, призначеного за 

вироком. У цьому разі суд може повністю або частково зарахувати у строк відбування 

покарання час, протягом якого засуджена не відбувала покарання» [733, с. 91–92]. 
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Висновки до розділу 3 

1. Звільнення від відбування покарання з випробуванням (ст. 75 КК) можливе з 

двох підстав за певної передумови – призначення судом (узгодження сторонами 

провадження) певних основних покарань.  

2. У разі, якщо винний вчинив корупційний злочин до 25 січня 2015 р., то будь-

яких заборон щодо застосування до нього ст. 75 КК законом не передбачено. 

Засудження за корупційний злочин, вчинений після 25 січня 2015 р., зокрема у разі 

затвердження угоди про примирення або про визнання вини, унеможливлює 

звільнення засудженого від відбування покарання з випробуванням. 

3. Ухвалюючи рішення про можливість виправлення засудженого без відбування 

призначеного основного покарання, суд, а також сторони угоди мають врахувати 

тяжкість злочину, особу винного, інші обставини справи, а також досудову доповідь 

органу пробації про обвинуваченого. Зазначені обставини суди мають враховувати 

комплексно.  

4.  Під час застосування ст. 75 КК, оцінюючи індивідуальний ступінь тяжкості 

вчиненого злочину, українські суди враховують щонайменше п’ятнадцять 

обставин, які його характеризують. Перелік обставин, що характеризують 

індивідуальний ступінь тяжкості злочину, які зазначають суди під час вирішення 

питання про застосування ст. 75 КК, за різні злочини дещо відрізняється.  

5. Обґрунтовуючи рішення про можливість виправлення засудженого без 

відбування покарання, вітчизняні суди зазначають близько сорока обставин, котрі 

характеризують особу винного. Особистісні характеристики, що впливають на 

ухвалення судом рішення про можливість виправлення засудженого без відбування 

покарання за окремі злочини, майже не відрізняються. Утім, вияв їх у різних справах 

має свою специфіку. 

6. Рішення суду про звільнення засудженого від відбування покарання з 

випробуванням має бути належним чином мотивоване. Обставини, що 

характеризують тяжкість злочину, особу винного, інші обставини справи суди мають 

аналізувати окремо, а не в контексті загальної засади, передбаченої п. 3 ч. 1 ст. 65 

КК, – під час вирішення питання про призначення покарання за вчинений злочин. В 
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аналізованому контексті суди мають належним чином оцінювати, чи відбудуться в 

особистості засудженого позитивні зміни і чи буде він унаслідок цього здатним до 

самокерованої правослухняної поведінки.  

Випробування засудженого, в результаті якого він має довести своє виправлення, 

відбувається протягом визначеного судом іспитового строку з виконанням 

встановлених судом обов’язків.  

7. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, 

які мають дітей віком до семи років (ст. 79 КК), є одним зі спеціальних видів 

звільнення від відбування покарання жінок. Передумовою застосування цього виду 

звільнення від відбування покарання на підставі ч. 1 ст. 79 КК є засудження вагітної 

жінки або жінки, яка має дітей віком до семи років, до позбавлення волі на певний 

строк, крім засудження до позбавлення волі на строк більше ніж п’ять років за тяжкі 

і особливо тяжкі злочини, а також за корупційні злочини. Підставами застосування 

цього виду звільнення від відбування покарання є виключно наявність у жінки 

вагітності або дітей віком до семи років. 

Під час вирішення питання про застосування ст. 79 КК до вагітної жінки суду 

варто з’ясовувати і питання про те, чи є вагітна жінка гестаційним кур’єром. 

Застосування положень ст. 79 КК до сурогатної матері або біологічної матері, яка не 

є власне вагітною у біологічному значенні, слід визнати недоцільним.  

8. Умовами звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок 

і жінок, які мають дітей віком до семи років, є конкретні обставини справи, які 

дозволяють суду ухвалити (з урахуванням можливості виконання жінкою вимог, 

зазначених у ч. 5 ст. 79 КК) позитивне рішення про застосування щодо жінки ч. 1 

ст. 79 КК.  

9. Встановивши передумови, підстави та умови застосування до жінки ст. 79 КК, 

суд має визначити іспитовий строк, протягом якого така жінка повинна пройти 

випробування, а також покласти на засуджену обов’язки, передбачені у ст. 76 КК. 

10. Видається доцільним законодавчо врегулювати випадки, коли звільнена під 

час ухвалення вироку від відбування покарання жінка мимоволі втратила вагітність 

або її дитина померла.  
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РОЗДІЛ 4 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ 

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПРИЗНАЧЕНОГО ПОКАРАННЯ АБО 

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ЙОГО ВІДБУВАННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ДАВНІСТЮ 

У КК встановлено обмеження щодо можливості держави притягнути винуватого до 

кримінальної відповідальності та застосувати до нього покарання певними строками 

давності вчинення злочину (ст. 49 КК та ч. 5 ст. 74 КК відповідно) або виконання 

обвинувального вироку суду (ст. 80 КК). У юридичній літературі зазначається, що у 

випадку з давністю ступінь суспільної небезпечності особи або повністю відпадає, 

або стає настільки незначним, що притягнення особи до кримінальної 

відповідальності або відбуття нею покарання стає недоцільним [1134, c. 91]. 

4.1 Звільнення від призначення покарання у зв’язку із закінченням строків 

давності притягнення до кримінальної відповідальності (ч. 5 ст. 74 КК) 

На відміну від положень ст. 49 КК, що передбачають звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до неї, ч. 5 

ст. 74 КК встановлює право суду звільнити особу від покарання, якщо минули 

строки давності, передбачені ст. 49 КК. 

Звільнення від покарання у зв’язку із закінченням строків давності притягнення 

до кримінальної відповідальності (ч. 5 ст. 74 КК) застосовується судом переважно 

тоді, коли особа заперечує проти закриття кримінального провадження щодо неї на 

підставі звільнення від кримінальної відповідальності за нереабілітуючими 

підставами (зокрема, і у зв’язку із закінченням строків давності). У таких випадках 

судове провадження проводиться в повному обсязі і у разі визнання особи 

винуватою у вчиненні злочину вона звільняється від покарання у зв’язку із 

закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності [938, c. 

301; 1019, c. 212; 1020, c. 195; 1272, c. 238]. 

Звільнення особи від покарання у зв’язку із закінченням строків давності 

допускається за певної передумови та підстави. Передумовою звільнення від 

покарання на підставі ч. 5 ст. 74 КК є вчинення особою злочину певного ступеня 
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тяжкості. Підставою для цього виду звільнення є сприятливе закінчення строків 

давності притягнення до кримінальної відповідальності [712, с. 202–207]. 

Передумова застосування ч. 5 ст. 74 КК.. За змістом ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК 

вирішення питання про звільнення від покарання залежить від ступеня тяжкості 

вчиненого злочину та покарання, передбаченого за його вчинення санкцією статті 

(частини статті) Особливої частини КК (для злочинів невеликої тяжкості). У ч. 1 

ст. 49 КК передбачено п’ять видів таких злочинів.  

Згідно з результатами узагальнення нами судової практики (вивчено 208 судових 

рішень), суди розглядали питання про звільнення від покарання на підставі ч. 5 

ст. 74 КК стосовно осіб, які вчинили злочини невеликої тяжкості, у 69,2 % 

кримінальних справ; злочинів середньої тяжкості – у 27,8 % кримінальних справ; 

тяжких злочинів – 4,8 % кримінальних справ. Випадків застосування цього виду 

звільнення від покарання стосовно осіб, які вчинили особливо тяжкі злочини, нам 

встановити не вдалося. 

Чи має суд перед звільненням від покарання на підставі ч. 5 ст. 74 КК призначити 

покарання? Вивчення нами кримінальних справ свідчить про те, що в абсолютній 

більшості справ (87,7 %) перед вирішенням питання про звільнення винуватого від 

покарання на підставі ч. 5 ст. 74 КК суди призначають такій особі покарання. Зокрема, 

суди застосовували штраф щодо 27,8 % засуджених; громадські роботи – стосовно 

3 % винуватих; арешт – до 7,2 % осіб; обмеження волі – щодо 24,7 % засуджених; 

позбавлення волі – стосовно 24,7 % винуватих. Водночас треба зазначити, що у 

12,3 % кримінальних справ суди не призначали покарання. У таких випадках суди 

переважно визнають особу винуватою у вчиненні злочину і звільняють від покарання 

на підставі ч. 5 ст. 74 КК без його призначення [598]. На нашу думку, правильним є 

останній підхід. Закінчення певного строку давності, передбаченого у ст. 49 КК, є 

підставою для звільнення від кримінальної відповідальності в цілому (кримінальна 

відповідальність не може бути застосована з моменту закінчення певного строку 

давності взагалі). Тому у разі встановлення підстав, передбачених ч. 5 ст. 74 КК, суд 

має звільнити особу від призначення покарання. 
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Узагальнення судової практики свідчить про те, що нерідко звільненню 

засудженого від покарання у зв’язку із закінченням строків давності передує 

вирішення судом питання про звільнення винуватого від відбування покарання з 

випробуванням [515; 543–545]. Подібну судову практику слід визнати також 

некоректною. На нашу думку, якщо закінчилися строки давності притягнення до 

кримінальної відповідальності і є підстави для звільнення особи від покарання на 

підставі ч. 5 ст. 74 КК, то вирішувати питання про застосування ст. 75 КК суду 

вже не доцільно. Адже звільнення особи від покарання на підставі ч.  5 ст. 74 КК 

унеможливлює подальше звільнення особи від відбування покарання (ст. 75 КК), 

від якого особа вже і так звільнена.  

Звільнення від призначення покарання на підставі ч. 5 ст. 74 КК за 

сукупністю злочинів чи вироків. У судовій практиці підходи до порядку звільнення 

особи від покарання у зв’язку із закінченням строків давності за сукупності злочинів 

чи вироків є неоднозначними. Можна виокремити декілька підходів до вирішення 

цього питання вітчизняними судами. 

Згідно з першим підходом у разі множинності злочинів суд, відповідно до ст. 70 

КК призначивши покарання (основне і додаткове) за кожний злочин окремо, 

визначає остаточне покарання. Після визначення остаточного покарання за 

сукупністю злочинів суд звільняє особу від покарання за вчинені злочини на 

підставі ч. 5 ст. 74 КК (якщо з дня вчинення всіх злочинів, що входять до 

сукупності, і до набрання вироком законної сили закінчилися відповідні строки 

давності, визначені ст. 49 КК) [526; 551]. 

За іншого підходу суди у разі множинності злочинів призначають покарання 

(основне і додаткове) за кожний злочин окремо і в резолютивній частині вироку 

відразу вирішують питання про звільнення особи від покарання на підставі ч. 5 

ст. 74 КК щодо кожного злочину окремо [603]. 

Такий підхід використовують суди і в тих випадках, коли за множинності 

злочинів за один зі злочинів, що утворюють сукупність, закінчилися строки давності 

притягнення до кримінальної відповідальності, а за інші – навпаки, ще тривають 

[508; 524]. 
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Ми вважаємо, що жоден із наведених підходів не є правильним. Якщо особа 

вчинила декілька злочинів, строк притягнення до відповідальності за кожен з яких 

уже закінчився, питання про призначення покарання за сукупністю злочинів чи 

вироків судом не має вирішуватися взагалі. Це зумовлено тим, що особа має бути 

звільнена від призначення покарання за кожен зі злочинів, що утворюють 

множинність. Водночас, коли за множинності злочинів за один зі злочинів, що 

утворюють сукупність, закінчилися строки давності притягнення до кримінальної 

відповідальності, а за інші ще тривають, суд має вирішити питання про застосування 

ч. 5 ст. 74 КК лише стосовно того зі злочинів, за який закінчилися строки давності 

притягнення до кримінальної відповідальності. 

Підставою для звільнення від покарання на підставі ч. 5 ст. 74 КК є сприятливе 

закінчення певного строку давності з дня вчинення особою злочину певної тяжкості 

до набрання законної сили обвинувальним вироком суду, яким її засуджено за 

вчинений злочин.  

Строки давності диференційовані законодавцем залежно від ступеня тяжкості 

вчиненого злочину: що більший ступінь тяжкості злочину, то більш тривалим є 

строк давності притягнення до кримінальної відповідальності (пункти 1–5 ч. 1 ст. 49 

КК). Щодо осіб, які вчинили злочин у віці до вісімнадцяти років, встановлюються 

дещо інші строки давності (ч. 2 ст. 106 КК). 

Часові межі закінчення строку давності. Відповідно до ч. 4 ст. 4 КК часом 

вчинення злочину визнається час вчинення особою передбаченої законом про 

кримінальну відповідальність дії або бездіяльності. З огляду на позиції, висловлені в 

юридичній літературі [814, c. 28–145; 876, c. 198–199; 1032, c. 203–212; 1170, c. 53–56] 

та сформовану судову практику [52] з цього питання можемо погодитися з 

сформульованою Ю. В. Бауліним позицією про те, що для злочинів з матеріальним 

і формальним складом закінчення строку давності починається з дня завершення 

суспільно небезпечного діяння (дії або бездіяльності), передбаченої законом про 

кримінальну відповідальність. Для триваючих злочинів такий строк має 

обчислюватися з дня фактичного припинення дії або бездіяльності з волі або 

всупереч волі особи (зокрема з дня явки зі зізнанням, затримання). Своєю чергою, 
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для продовжуваних злочинів – з дня вчинення останнього тотожного діяння з числа 

тих, що об’єднані єдиним злочинним наміром і складають один одиничний злочин. 

Початком обчислення строків давності у разі попередньої злочинної діяльності слід 

вважати день, коли були припинені або не вдалися підготовчі дії чи злочин не був 

доведений до кінця з причин, що не залежали від волі винного. За співучасті 

початковим вважається день, у якому була завершена та роль, яку виконував 

конкретний співучасник, а не день вчинення злочину виконавцем [634, c. 162]. 

У визначенні закінчення строку давності важливе прикладне значення має 

правильне встановлення його початкового та кінцевого моменту. Слід зазначити, що 

в Кримінальному кодексі України правила обчислення строків давності не 

визначено. У Кримінальному процесуальному кодексі України питання щодо 

процесуальних строків вирішується щодо строків, встановлених виключно цим 

Кодексом (ст. 115 КПК). Невирішеність питання про початковий момент 

відрахування строку давності в законодавстві призвела до неоднозначного 

вирішення цього питання в юридичній літературі та судовій практиці.  

Одні юристи вважають, що початковий момент обліку строку давності збігається 

з днем вчинення злочину [686, c. 320; 897, c. 208–209; 948, c. 193; 969, c. 59; 1259, 

c. 350]. Якщо, наприклад, крадіжка, передбачена ч. 1 ст. 185 КК, була вчинена 

1 січня 2013 р., то закінчення строку давності має обраховуватися починаючи з 

1 січня 2013 р. Цю позицію поділяє, до речі, і вища судова інстанція. 

Зокрема, вироком Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 

1 березня 2007 р. О. засуджено за вчинення 5 червня 2005 р. злочину, передбаченого 

ч. 1 ст. 125 КК, до 510 грн штрафу. Ухвалою Апеляційного суду Запорізької області 

від 6 червня 2007 р. вирок О. залишено без зміни. Однак ухвалою колегії суддів 

Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 9 жовтня 

2008 р. вирок суду першої інстанції та ухвалу суду апеляційної інстанції змінено: на 

підставі ч. 5 ст. 74 КК винуватого О. звільнено від покарання, призначеного за ч. 1 

ст. 125 КК, у зв’язку із закінченням строків давності кримінальної відповідальності. 

Підставою для ухвалення такого рішення касаційним судом стало те, що 

апеляційний суд безпідставно, не врахувавши положень ст. 49 КК України, не 
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звільнив О. від призначеного судом першої інстанції покарання, оскільки з дня 

вчинення ним злочину невеликої тяжкості, за який призначено покарання менш 

суворе, ніж обмеження волі, і до дня набрання вироком законної сили минуло 2 роки 

[328]. Наведений приклад наочно демонструє, що Верховний Суд України у справі 

О. відраховував строк давності саме з дня вчинення ним злочину – з 5 червня 

2005 р., який закінчився 4 червня 2008 р. (інакше касаційний суд не скасував би 

ухвалу апеляційного суду). 

Водночас інші глибоко переконані в тому, що таким моментом є перша секунда 

доби, яка настає після вчинення злочину [938, c. 195; 1019, c. 138; 1020, c. 149; 

1192]. Зокрема, Ю. В. Баулін вважає, що початковим моментом закінчення строку 

давності є перша секунда доби, яка настає після доби, протягом якої був вчинений 

злочин. Якщо, наприклад, крадіжка, передбачена ч. 1 ст. 185 КК, була вчинена 

2 вересня 2002 р. о 15 годині, то обрахування закінчення строку давності 

починається з першої секунди 3 вересня 2002 р. [634, c. 162]. 

Обидві наведені позиції по-своєму є резонними. Якщо, наприклад, особа вчинила 

злочин 1 січня 2013 р. о 00.01 год, то обрахування строку давності лише через добу з 

0 год 2 січня 2013 р. є явно несправедливим. Своєю чергою, якщо особа вчинила 

злочин 1 січня 2013 р. о 23.59 год, то обрахування такого строку з початку доби 

1 січня 2013 р. також є недоцільним, оскільки злочин, по суті, ще не вчинено. 

Цікаво зазначити про те, що згідно з ч. 5 ст. 115 КПК у разі обчислення строків 

днями та місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк. 

Однак далі в законі зроблено застереження, що це правило «працює» за винятком 

обчислення строків тримання під вартою, проведення стаціонарної психіатричної 

експертизи, до яких зараховується неробочий час та які обчислюються з моменту 

фактичного затримання, взяття під варту чи поміщення до відповідного медичного 

закладу. Очевидно, що цей виняток є цілком виправданим, оскільки стосується 

права людини на свободу. 

Вважаємо, що аналогічний підхід слід використовувати і для обчислення строків 

давності [768, с. 25–26]. Адже це питання стосується можливості притягнення до 

кримінальної відповідальності у зв’язку із вчиненим злочином у цілому. Тому 
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строки давності, передбачені ст. 49 КК, треба обраховувати не з наступної доби, яка 

настає після вчинення злочину (як вважає більшість українських юристів), а з 

моменту фактичного вчинення злочину [713, с. 53–54]. 

Момент фактичного вчинення злочину визначається часом його вчинення (він 

відповідно до п. 1 ст. 91 КПК України є однією з обставин, що підлягають 

доказуванню). Якщо, наприклад, крадіжка, передбачена ч. 1 ст. 185 КК, була 

вчинена 1 січня 2013 р. о 13.00 год, то закінчення строку давності має починатися з 

першої секунди після настання 13.00 год 1 січня 2013 р. Безумовно, що, визначаючи 

час вчинення злочину, треба враховувати і відмінність у часових поясах.  

Для ускладнених одиничних злочинів, а також у разі попередньої злочинної 

діяльності та за співучасті, час їх вчинення має обчислюватися з урахуванням 

положень, висловлених нами вище. 

Якщо в процесі досудового розслідування або розгляду справи судом не вдалося 

встановити час вчинення злочину, то строк давності кримінальної відповідальності 

треба обраховувати з першої секунди доби, яка настає після вчинення злочину. 

Аналогічний підхід, вважаємо, слід використовувати і для визначення кінцевого 

моменту закінчення строків давності, встановлених у ст. 49 КК. Він має 

визначатися з урахуванням того, що його початковий момент обраховується з 

моменту фактичного вчинення злочину. Якщо, наприклад, початком закінчення 

строків давності за вчинену крадіжку (ч. 1 ст. 185 КК) визначено першу секунду 

13.00 год 1 січня 2013 р., то кінцевим моментом закінчення трирічного строку 

давності є остання секунда 12 год 59 хв 31 грудня 2015 р. 

Якщо ж строк давності кримінальної відповідальності обраховувався з першої 

секунди доби, яка настає після дня вчинення злочину (у разі не встановлення часу 

вчинення злочину), то кінцевим моментом закінчення строків давності, 

встановлених у ст. 49 КК, слід вважати останню секунду 24 години останньої доби 

відповідного року. 

Вважаємо, що реалізувати запропоновані положення в судовій практиці 

нескладно. У журналі судового засідання зазначають день і час (до секунд) початку 



 271 

та закінчення судового засідання (п. 3 ч. 1 ст. 108 КПК). Ці відомості 

відображаються також за допомогою технічних засобів (ст. 107 КПК). 

Водночас, щоб уникнути неоднозначного застосування кримінального закону в 

судовій практиці, ч. 1 ст. 49 КК варто доповнити таким положенням: «Строки 

давності кримінальної відповідальності обраховуються з моменту фактичного 

вчинення злочину. Якщо момент вчинення злочину встановити не вдалося, то ці 

строки обраховуються з першої секунди доби, яка настає після вчинення злочину»1.  

Певний строк давності має закінчитися до набрання законної сили обвинувальним 

вироком суду. Обвинувальний вирок суду набирає законної сили у порядку, 

передбаченому ч. 3 ст. 349, ч. 1 ст. 354, ч. 1 ст. 386, ст. 401 КПК 1960 р. та ст. 532 КПК 

2012 р. Якщо обвинувальний вирок суду набрав законної сили, то особа вважається 

такою, що піддана законному засудженню за вчинений нею раніше злочин. 

У судовій практиці неоднозначно вирішується питання про те, яке рішення має 

ухвалити суд апеляційної чи касаційної інстанції у разі, коли на момент судового 

розгляду справи підстав звільнення від кримінальної відповідальності не було, а 

через значний проміжок часу після постановлення вироку судом першої інстанції 

вони виникли. Нерідкісними є випадки, коли апеляційні суди залишаючи вироки 

судів першої інстанції без змін, невиправдано ігнорують положення ст. 49, ч. 5 ст. 74 

КК і помилково не звільняють осіб від призначення покарання у зв’язку із 

закінченням строків давності, хоча на момент набрання вироку суду першої 

інстанції законної сили строки давності вже сплили [316; 327; 341–343]. 

Правильною, вважаємо, у цьому питанні зайняв суд касаційної інстанції: у разі, 

якщо підстав звільнення від кримінальної відповідальності на момент судового 

розгляду справи не було, а виникли вони через значний проміжок часу після 

постановлення вироку судом першої інстанції, суд має звільнити засудженого від 

покарання на підставі ч. 5 ст. 74, п. 2 ч. 1 ст. 49 КК [325].  

                                                
1 Момент фактичного вчинення злочину для триваючих злочинів визначається з моменту 

фактичного припинення злочинного діяння, а для продовжуваних злочинів – з моменту вчинення 

останнього тотожного діяння з числа тих, що об’єднані єдиним злочинним наміром і складають 

один одиничний злочин.   
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Наявність таких помилок у судовій практиці не в останню чергу пов’язана з тим, 

що законодавець у ч. 5 ст. 74 КК використав зворот «особа може бути (курсив мій. 

– О. Г.) за вироком суду звільнена від покарання». Мабуть, окремі судді вважають, 

що цей вид звільнення від покарання є факультативним. Така редакція закону, до 

речі, дозволила деяким науковцям, зокрема Є. О. Письменському, висловити думку 

про те, що, на відміну від звільнення від кримінальної відповідальності, звільнення 

від покарання за ч. 5 ст. 74 КК є правом, а не обов’язком суду [1053, c. 81]. 

Однак ми не можемо погодитися з такою позицією. Звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності (ст. 49 КК) є 

обов’язковим видом звільнення. Тому звільнення від покарання за ч. 5 ст. 74 КК, в 

якій законодавець зробив безпосереднє відсилання до ст. 49 КК, не може бути 

факультативним видом звільнення. Вважаємо, що за чинної редакції ч. 5 ст. 74 КК 

суд має не буквально тлумачити закон, а застосовувати системне тлумачення. Суд 

має враховувати, що закінчення певного строку давності, передбаченого у ст. 49 

КК, є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності в цілому 

(кримінальна відповідальність не може бути застосована з моменту закінчення 

певного строку давності взагалі). Отже, у разі встановлення підстав, передбачених 

ст. 49 КК, суд зобов’язаний звільнити особу від покарання за ч. 5 ст. 74 КК. 

Водночас із метою запобігання помилкам у судовій практиці пропонуємо змінити 

ч. 5 ст. 74 КК, виклавши її зміст у такій, наприклад, редакції: «Особа за рішенням 

суду звільняється від призначення покарання на підставах, передбачених статтею 49 

цього Кодексу». 

Коли закінчення строку давності притягнення до кримінальної 

відповідальності є сприятливим? Закінчення строку давності притягнення до 

кримінальної відповідальності є сприятливим за умови, якщо особа: 1) не ухилялася 

від слідства або суду та 2) не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого 

або особливо тяжкого злочину. Закінчення строку давності є сприятливим також і в 

тому випадку, якщо це сталося внаслідок тривалого розгляду справи судом [323]. 

Ухилянням від слідства або суду слід вважати будь-які умисні дії, вчинені 

певною особою з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинений 
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злочин, що змушує правоохоронні органи вживати заходів, спрямованих на розшук 

і затримання правопорушника (нез’явлення без поважних причин за викликом до 

слідчого або суду, недотримання умов запобіжного заходу, зміна документів, які 

посвідчують особу, зміна зовнішності, перехід на нелегальне становище, 

перебування в тайнику, імітація своєї смерті тощо). Особою, яка ухиляється від 

слідства або суду, визнається відома цим органам особа (що підтверджується 

матеріалами кримінальної справи) як така, що вчинила певний злочин і здійснила 

дії з метою переховування місця свого перебування від слідства або суду. Давність 

персоніфікована, у зв’язку з чим про ухилення особи від слідства можна говорити 

лише тоді, коли слідство проводиться щодо конкретної особи. Зупинення перебігу 

строку давності можливе тільки щодо певної особи, обізнаної про те, що стосовно 

неї проводиться слідство. Із законодавчого положення про відновлення перебігу 

давності з дня з’явлення особи із зізнанням або її затримання випливає, що особу 

винного встановлено і здійснюються заходи, спрямовані на встановлення її 

місцезнаходження [1079].  

Варто погодитися з тим, що не можуть розглядатися як такі, що ухиляються від 

слідства або суду, особи, що хоч і переховуються після вчинення злочину, але 

правоохоронним органам або взагалі невідомо про вчинений ними злочин, або не 

доведена причетність конкретної особи до цього злочину [938, c. 196; 1021, c. 146–

147]. Те саме, на нашу думку, стосується і випадків, коли встановлена досудовим 

розслідуванням особа хоча і оголошена офіційно в розшук, однак їй невідомо про те, 

що вона перебуває в розшуку і має з’явитися до слідчого.  

Тому для з’ясування того, які дії особи мають визнаватись юридично 

значущим (а не просто фактичним) ухиленням від слідства або суду, треба 

враховувати, окрім усього іншого, кримінальний процесуальний статус особи, 

яка вчинила злочин. Це має бути особа, яка в установленому порядку визнана 

підозрюваним або обвинуваченим та яка зобов’язана з’являтись до 

правозастосовних органів за викликом, перебувати в межах їх досяжності. 

Зазначена особа усвідомлює, що в неї вже виник юридичний обов’язок постати 

перед слідством або судом, однак вона ухиляється від виконання такого 
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обов’язку. Разом з тим на особу, яка вчинила злочин, законодавством не 

покладається обов’язок самовикриття, а тому, якщо вона до моменту виникнення 

зазначеного обов’язку, в порядку реалізації конституційного права на свободу 

пересування, змінила місце свого проживання (навіть і з метою уникнення 

кримінальної відповідальності), юридично значуще ухилення від слідства 

констатувати не можна [1079].  

Підозрюваний, місцезнаходження якого невідоме, оголошується в розшук (ст. 281 

КПК). Обвинувачений, який ухилився від суду, оголошується в розшук ухвалою 

суду (ст. 335 КПК). 

Якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від слідства або суду, перебіг строків 

давності, передбачених пунктами 1–5 ч. 1 ст. 49 КК, зупиняється до дня з’явлення особи 

зі зізнанням або її затримання. Інших випадків, коли перебіг строку давності 

зупиняється, законом не передбачено. Навіть у випадку, коли особі пред’явлено 

обвинувачення в іншому злочині, строки давності продовжують свій перебіг [972, c. 78]. 

З дня з’явлення особи зі зізнанням або її затримання перебіг давності 

відновлюється (а не починається спочатку). Час, який минув з дня вчинення 

злочину до дня, коли особа почала ухилятися від слідства або суду, не втрачає 

свого значення, він зберігається і зараховується до загального строку давності, що 

продовжує спливати [634, c. 164]. Наприклад, особа вчинила грабіж (ч. 1 ст. 186 

КК) 1 січня 2008 р. о 11.00 год.  Строк давності притягнення до кримінальної 

відповідальності за цей злочин середньої тяжкості за сприятливих умов спливає 

31 грудня 2012 р. о 10 год. 59 хв. Починаючи з 2 червня 2008 р. особа почала 

ухилятися від слідства, однак 2 грудня 2008 р. була затримана. У зв’язку з тим, що 

особа ухилялася від слідства протягом шести місяців і перебіг давності зупинявся, 

строк давності притягнення особи до кримінальної відповідальності за грабіж (ч.  1 

ст. 186 КК) у цьому випадку збільшується на строк, протягом якого вона 

ухилялася від слідства (шість місяців). Отже, загальний строк давності 

притягнення до кримінальної відповідальності за цей злочин спливав не 31 грудня 

2012 р. о 10 год. 59 хв. (як було б у випадку, якщо б особа не ухилялася від 

слідства), а 30 червня 2013 р. о 10 год. 59 хв. 
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Водночас треба мати на увазі, що в Кримінальному кодексі України встановлено і 

недиференційований строк давності притягнення до кримінальної відповідальності. 

Відповідно до частин 2, 3 ст. 49 КК особа, яка ухиляється від слідства або суду, у будь-

якому випадку звільняється від кримінальної відповідальності, якщо: 1) з часу 

вчинення злочину минуло п’ятнадцять років [430] і 2) ця давність не була перервана 

вчиненням нового злочину середньої тяжкості, тяжкого або особливо тяжкого злочину. 

У разі, якщо особа до закінчення строків давності, передбачених частинами 1 та 2 

ст. 49 КК, вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий 

злочин, це тягне за собою переривання строків давності кримінальної 

відповідальності. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення 

нового злочину. Строки давності обчислюються і спливають окремо за кожний 

злочин: як за раніше вчинений, так і за вчинений новий злочин (ч. 3 ст. 49 КК). 

Наприклад, особа умисно заподіяла потерпілому тяжке тілесне ушкодження (ч. 1 

ст. 121 КК) 1 жовтня 2002 р. о 12.00 год. Строк давності притягнення до кримінальної 

відповідальності за цей тяжкий злочин за сприятливих умов сплине 30 вересня 2012 р. 

о 11 год 59 хв. Однак до закінчення строку давності, передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 49 КК 

за цей злочин, 1 жовтня 2004 р. в 14.00 год. особа вчинила новий особливо тяжкий 

злочин – умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК). Обчислення давності в цьому разі за 

умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК) починається з дня вчинення 

умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК). Отже, строк давності притягнення до 

кримінальної відповідальності за умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК), 

вчинене 1 жовтня 2002 р. о 12.00 год, має обчислюватися з 1 жовтня 2004 р. з 14.00 

год. і за сприятливих умов сплине 30 вересня 2014 р. о 13 год 59 хв. За умисне 

вбивство (ч. 1 ст. 115 КК) строк давності притягнення до кримінальної 

відповідальності за сприятливих умов сплине 30 вересня 2019 р. о 13 год 59 хв. 

А якщо особа до закінчення строків давності вчинила новий злочин невеликої 

тяжкості? Якщо особа до закінчення строків давності, передбачених частинами 1 

та 2 ст. 49 КК, вчинила новий злочин невеликої тяжкості, то перебіг давності за 

перший злочин не переривається, а продовжується. Одночасно з цим строком 
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паралельно починає спливати строк давності за новий злочин невеликої тяжкості з 

дня його вчинення.  

Слід зазначити, що положення про те, що строк давності притягнення до 

кримінальної відповідальності переривається лише у разі вчинення нового злочину, 

за який може бути призначено позбавлення волі на строк більше двох років, на 

думку окремих учених, є невиправданим. Свою позицію вони обґрунтовують тим, 

що вчинення особою нового злочину, навіть нижчого або рівного ступеня суспільної 

небезпечності з попереднім, свідчить про стійку суспільну небезпечність такої особи 

[1134, c. 95]. З такою думкою ми погоджуємося лише частково. 

Дійсно, злочини невеликої тяжкості становлять доволі значну кількість (25 %) 

серед представлених в Особливій частині КК кримінально караних діянь. Окремі 

склади злочинів невеликої тяжкості мають обов’язкову ознаку об’єктивної сторони – 

тяжкі наслідки або створення загрози настання тяжких наслідків, що відбиває 

суспільну небезпечність нової якості. За статистичними даними, щороку злочини 

невеликої тяжкості у структурі злочинності становлять суттєву частку, що за останні 

чотири роки збільшилася майже вдвічі [1135, c. 9–12]. Кількість засуджених в Україні, 

наприклад, у 2017 р., що мали судимість за злочини невеликої тяжкості, становить 

8,2 % [870]. Водночас, на нашу думку, вести мову про очевидну стійку суспільну 

небезпечність особи можна лише у разі вчинення такою особою умисного злочину. 

Мабуть, невипадково тому рецидивом злочину визнається вчинення нового умисного 

злочину особою, яка має судимість за умисний злочин (ст. 34 КК). У зв’язку з цим 

вважаємо, що якщо і вдосконалювати кримінальне законодавство в цій частині, то 

положення про переривання строку давності притягнення до кримінальної 

відповідальності мало б поширюватися лише на умисні злочини невеликої тяжкості. 

Застосування давності до особи, що вчинила особливо тяжкий злочин, за 

який згідно із законом може бути призначено довічне позбавлення волі. 

Питання про застосування давності до особи, що вчинила особливо тяжкий злочин, 

за який згідно із законом може бути призначено довічне позбавлення волі (ч. 3 ст. 

110, ст. 112, ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 258, ч. 3 ст. 321-1, статті 348, 348-1, 379, 400, ч. 5 

ст. 404, ч. 2 ст. 439, 443, ч. 3 ст. 447 КК), вирішує суд. Якщо суд не визнає за 
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можливе застосувати давність, довічне позбавлення волі не може бути призначено і 

заміняється позбавленням волі на певний строк (ч. 4 ст. 49 КК). 

Вивчення нами судової практики свідчить про те, що суди не визнають за 

можливе застосувати давність до особи, що вчинила особливо тяжкий злочин, за 

який згідно із законом може бути призначено довічне позбавлення волі, цілком із 

виправданих причин. Наприклад, Подільський районний суд м. Києва визнаючи не 

можливим застосувати щодо Ю. давність за вчинення злочину, передбаченого п. 4 

ч. 2 ст. 115 КК, зокрема, врахував: конкретний характер вчиненого злочину (умисне 

вбивство потерпілої в присутності її малолітнього сина), ставлення підсудного до 

скоєного (часткове визнання вини), його тривале переховування від органів 

досудового слідства, намагання змінити дані щодо своєї особи, а також думку 

потерпілих, їхні глибокі душевні страждання від вчиненого злочину [562]. 

Тамк само Кіровський районний суд м. Кіровограда приймаючи рішення у вироку 

від 22 травня 2012 р. про неможливість застосування щодо С. давності за вчинення 

злочину, передбаченого п. «а» ст. 93 КК (в редакції 1960 року), узяв до уваги те, що 

унаслідок вчиненого злочину настала смерть двох людей, що, своєю чергою, вказує на 

високий ступінь суспільної небезпечності особи підсудної для суспільства [499]. 

Давність не застосовується у разі вчинення злочинів проти основ національної 

безпеки України, передбачених у статтях 109–1141, проти миру та безпеки людства, 

передбачених у статтях 437–439 і ч. 1 ст. 442 КК (ч. 5 ст. 49 КК). 

Отже, законодавець встановлює обмеження щодо можливості притягнути 

винуватого до кримінальної відповідальності та застосувати до нього покарання 

певними строками давності вчинення злочину (ч. 5 ст. 74 КК). 

 

4.2. Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків 

давності виконання обвинувального вироку суду (ст. 80 КК) 

Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності 

обвинувального вироку зумовлено недоцільністю приведення до виконання 

обвинувального вироку суду стосовно засудженого, який протягом визначеного 
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законом строку не ухилявся від покарання і не вчинив нового злочину. У такому разі 

ступінь суспільної небезпечності особи протягом строків давності виконання 

обвинувального вироку суду значно знижується [1170, c. 79]. Ступінь суспільної 

небезпеки вчиненого злочину за цих обставин не змінюється [1134, c. 91; 1170, c. 7; 

1259, c. 623; 1264, c. 291].  

Давність обвинувального вироку – це строк, встановлений законом, протягом 

якого призначене покарання повинно бути виконано [812, c. 153]. Своєю чергою, 

давність виконання обвинувального вироку – це закінчення встановлених у законі 

строків з дня набрання обвинувальним вироком законної сили, протягом яких 

засуджений не відбув покарання, і вирок залишився невиконаним [1053, c. 476].  

Правова природа вказаного виду звільнення від відбування призначеного 

покарання зумовлюється одностороннім обов’язком держави примусово реалізувати 

через спеціально уповноважені нею органи призначене особі покарання протягом 

певних строків. Особа, засуджена до певного виду покарання, не несе правового 

обов’язку застосовувати правообмеження, які входять до його змісту, сама до себе – 

це виключна одностороння компетенція спеціальних державних органів, які 

виконують покарання. Водночас засуджена до певного виду покарання особа не 

може перебувати в потенційному очікуванні виконання покарання невизначений 

проміжок часу, у зв’язку з чим законодавчо встановлюються імперативні строки, 

закінчення яких припиняє наявні між державою і засудженою особою кримінальні 

правовідносини, а отже, унеможливлює виконання покарання [1080]. Загроза 

кримінальної репресії у вигляді виконання призначеного покарання не може висіти 

над людиною протягом усього життя [1259, c. 624]. 

Обвинувальний вирок суд ухвалює у разі визнання обвинуваченого винуватим у 

вчиненні кримінального правопорушення (ч. 2 ст. 373 КПК). Судове рішення, що 

набрало законної сили, якщо інше не передбачено КПК, звертається до виконання 

не пізніше як через три дні з дня набрання ним законної сили або повернення 

матеріалів кримінального провадження до суду першої інстанції із суду 

апеляційної чи касаційної інстанції (ч. 1 ст. 535 КПК). Виконання вироку суду 

покладається на Державну кримінально-виконавчу службу України. 
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Початок перебігу строку давності. Строк давності виконання обвинувального 

вироку починає перебіг з дня набрання ним законної сили.  

Обвинувальний вирок суду набирає законної сили у порядку, передбаченому ч.  3 

ст. 349, ч. 1 ст. 354, ч. 1 ст. 386, ст. 401 КПК 1960 р. та ст. 532 КПК 2012 р. 

Аналіз кримінальних справ (вивчено 140 судових рішень) свідчить про те, що 

нерідко суди помилково звільняють від відбування покарання засуджених на 

підставі ст. 80 КК ще до набрання обвинувальним вироком суду законної сили [293; 

305; 568; 569; 602]. До того ж у всіх проаналізованих нами справах винний мав би 

бути звільнений від покарання за іншою підставою – у зв’язку із закінченням 

строків давності притягнення до кримінальної відповідальності (ст. 49, ч. 5 ст. 74 

КК). Однак таке неправильне застосування кримінального закону нерідко 

призводить до скасування вироку [149]. 

Передумова звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням 

строків давності виконання обвинувального вироку суду. Звільнення від 

відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності обвинувального 

вироку допускається за наявності певної передумови та підстави. Передумовою 

цього виду звільнення від покарання є засудження винного за вчинення злочину з 

призначенням покарання, підставою – сприятливе закінчення строків давності 

виконання обвинувального вироку, визначених частинами 1 та 3 ст. 80 КК. 

На відміну від інших видів звільнення від покарання, суд, що застосовує давність, 

не досліджує питання про тяжкість злочину та особу винного після ухвалення 

обвинувального вироку (якщо тільки засуджений не ухилявся від покарання). Тому 

цей вид звільнення від покарання застосовується за формальною підставою – 

закінченням певного строку. Через це в деяких країнах він регулюється не 

кримінальним, а кримінальним процесуальним законодавством [946, c. 685]. 

За змістом ч. 1 ст. 80 КК вирішення питання про звільнення від відбування 

покарання залежить від призначеного судом покарання та ступеня тяжкості 

вчиненого злочину.  

Підстава звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням 

строків давності виконання обвинувального вироку суду. Підставою для 



 280 

звільнення від відбування покарання на підставі ст. 80 КК є сприятливе закінчення 

певного строку давності з дня набрання обвинувальним вироком суду законної сили. 

Причини, через які не виконується обвинувальний вирок, можуть мати 

об’єктивний і (або) суб’єктивний характер, однак не повинні залежати від волі самого 

засудженого. Зокрема, такими причинами можуть бути: недбалість службових осіб, 

які своєчасно не реалізували виконання покарання, знищення або втрата документів, 

соціальні потрясіння (державний переворот, революція тощо), стихійне лихо 

(наприклад, пожежа, землетрус, повінь) [1053, c. 476–477]. 

Строки давності виконання обвинувального вироку суду диференційовані 

законодавцем залежно від призначеного судом покарання та ступеня тяжкості 

вчиненого злочину: чим суворіше покарання та більший ступінь тяжкості злочину, 

тим більш тривалим є строк давності виконання обвинувального вироку (пункти 1–5 

ч. 1 ст. 80 КК). Щодо осіб, які вчинили злочин у віці до вісімнадцяти років, 

встановлюються інші строки виконання обвинувального вироку (ч. 3 ст. 106 КК). 

Строк давності виконання обвинувального вироку суду у разі призначення 

покарання за сукупністю злочинів чи вироків визначається з огляду на загальний 

строк покарання, призначений за статтями 70–72 КК, а у разі засудження до 

позбавлення волі береться до уваги найбільш тяжкий злочин, що утворює сукупність. 

Строки давності щодо додаткових покарань визначаються основним покаранням, 

призначеним за вироком суду (ч. 2 ст. 80 КК). Наприклад, враховуючи, що станом на 

4 березня 2010 р. майно засудженої так і не було реалізовано у зв’язку з відсутністю 

покупця, а строк виконання додаткового покарання у виді конфіскації всього майна 

засудженої на підставі п. 1 ч. 1 ст. 80 КК закінчився ще в серпні 2004 р., Канівський 

міськрайонний суд Черкаської області постановою від 4 березня 2010 р. справедливо 

звільнив Т. від відбування цього додаткового покарання на підставі ст. 80 КК [491]. 

Під час вирішення питання про закінчення строків давності виконання 

додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю (якщо воно призначене як додаткове до арешту, 

обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або 

позбавлення волі на певний строк) варто враховувати, що звільнення від відбування 
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покарання у зв’язку з давністю має поширюватися на всі покарання: якщо закон не 

вважає можливим приводити до виконання позбавлення волі на тривалі строки, то 

тим більше особа повинна бути звільнена від виконання значно більш м’яких видів 

покарання, призначених судом як додаткових [946, c. 686]. 

Питання про застосування давності до особи, засудженої до довічного позбавлення 

волі, вирішує суд. Якщо суд не визнає за можливе застосувати давність, довічне 

позбавлення волі заміняється позбавленням волі (ч. 5 ст. 80 КК). 

Коли закінчення строку давності виконання обвинувального вироку суду є 

сприятливим? Закінчення строку давності виконання обвинувального вироку суду є 

сприятливим за умови, якщо засуджений: 1) не ухилявся від відбування призначеного 

йому покарання; 2) не вчинив протягом строку давності виконання обвинувального 

вироку нового середньої тяжкості, тяжкого або особливо тяжкого злочину. 

Вказані положення свідчать про те, що держава втрачає право на виконання 

призначеного засудженому покарання лише у тих випадках, коли засуджений своєю 

поведінкою не перешкоджав процедурі його виконання. За таких обставин 

застосування ст. 80 КК передбачає дослідження та встановлення судом терміну, 

протягом якого обвинувальний вирок не виконувався, закінчення строку давності 

його виконання та факту ухилення засудженим від його відбування, що є підставою 

для зупинення перебігу такого строку давності [1080]. 

Питання про те, чи закінчився строк давності сприятливо для засудженого, має 

вирішуватися в кожному випадку обов’язково. Однак у судовій практиці, на жаль, 

непоодинокими є випадки ігнорування судами встановлення зазначених вище 

обставин (суди під час застосування ст. 80 КК не досліджують питання, чи 

ухилявся засуджений від відбування покарання) [456].  

Ухилення від відбування покарання. Ухиленням від відбування покарання є 

зазвичай умисні діяння засудженого, спрямовані на уникнення приведення 

обвинувального вироку суду до виконання. Про ухилення засудженого від 

відбування покарання може свідчити зміна анкетних даних або зовнішності, 

підробка особистих документів, однак найчастіше – зміна місця постійного 

проживання [480] або роботи. 
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Способи ухилення від відбування конкретного покарання залежать від виду 

призначеного судом покарання [720, с. 98–100].  

Ухилення від покарань, не пов’язаних з обмеженням чи позбавленням волі. 

Ухиленням від відбування покарання у вигляді штрафу слід визнати несплату 

засудженим вказаної у вироку суми за наявності реальної можливості її сплатити 

(наявність доходів від зайняття підприємницькою чи незалежною професійною 

діяльністю, доходів у вигляді заробітної плати, пенсії, стипендії, а також доходів 

від продажу товарів, виготовлених у власному виробництві, доходів від надання 

послуг, авторських гонорарів, доходів від продажу рухомого та нерухомого майна, 

здавання його в оренду тощо). 

Якщо ж несплата штрафу засудженим зумовлена неможливістю його сплатити у 

зв’язку з відсутністю доходів, це не можна розцінювати як ухилення від відбування 

покарання [488]. 

Ухиленням від відбування покарання у виді позбавлення права обіймати певні 

посади можна вважати подальше перебування на посаді, обіймання якої заборонено 

судом, влаштування на аналогічну посаду в іншому підприємстві, установі чи 

організації, а ухиленням від відбування позбавлення права займатися певною 

діяльністю – подальше зайняття видом діяльності, яким заборонено займатись 

(наприклад, і далі займатися підприємницькою діяльністю, керувати транспортним 

засобом). До того ж засуджений може використовувати іншу трудову книжку або 

інший документ, оформлений (виданий) на інше прізвище [1264, c. 297]. 

Про ухилення від відбування громадських робіт може свідчити, наприклад, 

нез’явлення на виконання таких робіт [307], безпосередня відмова виконувати 

визначену органом місцевого самоврядування для засудженого роботу.  

Ухиленням від відбування виправних робіт чи службового обмеження для 

військовослужбовців є звільнення з роботи чи служби, переїзд у іншу місцевість 

тощо. За ухилення від відбування цих покарань (окрім службового обмеження для 

військовослужбовців) передбачена кримінальна відповідальність (частини 1 та 2 

ст. 389 КК). 
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Ухилення від покарань, пов’язаних з обмеженням чи позбавленням волі. 

Ухиленням від покарань, пов’язаних з обмеженням чи позбавленням волі, є 

зазвичай не з’явлення для відбування цих покарань або вияв навіть більш зухвалої 

поведінки засудженого. Зокрема, як ухилення від відбування покарання у виді 

обмеження волі слід розцінювати самовільне залишення місця обмеження волі, 

неповернення до місця відбування покарання особи, якій було дозволено 

короткочасний виїзд, після закінчення строку виїзду тощо. За ухилення від 

відбування покарання у виді обмеження волі передбачена кримінальна 

відповідальність (частини 1 та 2 ст. 390 КК). 

Ухиленням від відбування покарання у виді арешту, тримання в 

дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, позбавлення волі на певний 

строк або довічного позбавлення волі є втеча з місця виконання цих покарань 

(арештного дому, дисциплінарного батальйону, кримінально-виконавчих установ, 

спеціальних виховних установ). 

Щодо ухилення від відбування позбавлення волі на певний строк, то такими 

діями також слід вважати неповернення до місця відбування покарання особи, якій 

було дозволено короткочасний виїзд, після закінчення строку виїзду. За ухилення 

від відбування покарання у виді арешту або позбавлення волі на певний строк 

передбачена кримінальна відповідальність (ч. 3 ст. 390, ст. 393 КК). 

Якщо засуджений ухиляється від відбування покарання, то перебіг давності 

зупиняється і відновлюється лише з дня з’явлення засудженого для відбування 

покарання або з дня його затримання. Водночас слід пам’ятати, що ухилення від 

відбування покарання як підстава для зупинення строків давності виконання 

обвинувального вироку є особливим юридичним фактом. Це питання належить до 

компетенції суду, а відповідний факт слід встановлювати з дотриманням вимог 

процесуальної форми – лише після набрання законної сили обвинувальним вироком 

суду, яким особу буде засуджено за ухилення від відбування покарання [1080]. 

З дня з’явлення засудженого для відбування покарання або його затримання 

перебіг давності відновлюється (а не починається спочатку). Час, який минув з дня 

набрання обвинувальним вироком суду законної сили до дня, коли засуджений почав 
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ухилятися від відбування покарання, не втрачає свого значення. Він зберігається і 

зараховується до загального строку давності, що продовжує спливати. У цьому разі 

строки давності, передбачені пунктами 1–3 ч. 1 ст. 80 КК, подвоюються. Наприклад, 

обвинувальний вирок суду за грабіж (ч. 1 ст. 186 КК), яким особу було засуджено до 

3 років позбавлення волі, набрав законної сили 1 січня 2008 р. Строк давності 

виконання обвинувального вироку суду за цей злочин середньої тяжкості за 

сприятливих умов спливає 1 січня 2013 р. (п. 3 ч. 1 ст. 80 КК). Починаючи з 2 червня 

2008 р. особа почала ухилятися від відбування покарання, однак 2 червня 2009 р. була 

затримана. У зв’язку з тим, що особа ухилялася від відбування покарання і перебіг 

давності зупинявся, строк давності виконання обвинувального вироку суду за цей 

злочин подвоюється. Отже, загальний строк давності виконання обвинувального 

вироку суду за цей злочин спливає не 1 січня 2013 р. (як було б у випадку, якщо б 

особа не ухилялася від відбування покарання), а 1 липня 2018 р. 

У тому разі, якщо на момент затримання засудженого, що ухилявся від відбування 

покарання, закінчилися строки давності, передбачені пунктами 1–3 ч. 1 ст. 80 КК, і 

навіть після подвоєння цих строків, особа підлягає звільненню від відбування 

покарання у зв’язку із закінченням строків давності. Наприклад, вироком 

Тиврівського районного суду Вінницької області від 12 травня 1996 р. Ш. було 

засуджено за ч. 3 ст. 206 КК (в редакції 1960 р.) до 2 років 1 місяця позбавлення волі. 

У зв’язку з ухиленням Ш. від відбування призначеного судом покарання його було 

оголошено в розшук. 4 вересня 2012 р. Ш. було затримано в м. Магнітогорськ 

Челябінської області Російської Федерації. Враховуючи, що з моменту набрання 

обвинувальним вироком суду законної сили від 12 травня 1996 р. минув строк, 

передбачений п. 3 ч. 1, ч. 3 ст. 80 КК, і він не був виконаний протягом десяти років (до 

13 червня 2006 р.), Тиврівський районний суд Вінницької області своєю постановою 

від 4 лютого 2013 р. звільнив Ш. від відбування покарання у зв’язку із закінченням 

строків давності виконання обвинувального вироку суду [594]. 

Що не є ухиленням від відбування покарання [720, c. 100–101]? Якщо 

обвинувальний вирок суду не був виконаний з причин, що не залежали від 

засудженого, це не можна розцінювати як ухилення від відбування покарання. 
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Вивчення нами судової практики свідчить про те, що суди не вважають ухиленням 

від відбування покарання, зокрема, неявку засудженого для відбування покарання, 

якщо він не був попереджений про необхідність такої явки у зв’язку з недбалістю 

органів виконання покарання, органів поліції тощо. Наприклад, розглядаючи 

питання про звільнення Д. від відбування покарання на підставі п. 3 ч. 1 ст. 80 КК, 

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області встановив таке. З моменту 

винесення судом першої інстанції 23 січня 2006 р. постанови про скасування 

звільнення від відбування покарання з випробуванням засуджений Д. від відбування 

покарання не ухилявся (проживав за місцем своєї реєстрації, постійно працював за 

місцем своєї роботи). При цьому він не був належним чином повідомлений про 

винесення зазначеної вище постанови суду від 23 січня 2006 р. Оскільки з моменту 

постановлення судом першої інстанції щодо Д. обвинувального вироку від 25 березня 

2005 р. пройшло понад п’ять років, він не ухилявся від відбування призначеного йому 

покарання і не вчинив нового злочину, то постановою цього суду від 21 березня 

2012 р. Д. на підставі п. 3 ч. 1 ст. 80 КК був звільнений від відбування покарання у 

зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку суду [294]. 

Наведемо й інший приклад. Вироком Полтавського районного суду Полтавської 

області від 23 грудня 2004 р. Ж. засуджено за ч. 4 ст. 191 КК, із застосуванням ст. 69 

КК, до 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з 

матеріальною відповідальністю, строком на 2 роки. Після набрання цим вироком 

законної сили канцелярія суду своєчасно направила його для виконання органам 

внутрішніх справ, зокрема, і щодо взяття засудженого під варту. Однак, як було 

встановлено під час судового розгляду, оперативно-розшукову справу стосовно Ж. 

протягом 2005–2010 рр. органи внутрішніх справ не заводили, будь-яких оперативно-

розшукових заходів, спрямованих на затримання Ж., не здійснювали. Також 

відповідними документами та показаннями свідків сторона захисту довела, що Ж. 

постійно проживав за місцем своєї реєстрації та працював на підприємстві у 

м. Полтава. Беручи до уваги, що вирок стосовно Ж. не був виконаний не з вини 

засудженого, Полтавський районний суд Полтавської області своєю постановою від 
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8 грудня 2010 р. на підставі п. 3 ч. 1 ст. 80 КК звільнив Ж. від відбування покарання у 

зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку суду [564]. 

Так само не можна розцінювати як ухилення від покарання бездіяльність посадових 

осіб Державної виконавчої служби. Наприклад, вироком Першотравневого районного 

суду м. Чернівці від 5 липня 1999 р. Ж. засуджено за ч. 3 ст. 84 КК із застосуванням 

ст. 44 КК (в редакції 1960 р.) до 1 року 6 місяців виправних робіт без позбавлення волі 

з утриманням 20 % щомісячно заробітку в дохід держави з конфіскацією усього 

належного майна, яке належить йому на праві власності, без позбавлення права 

обіймати матеріально-відповідальні посади. Відповідно до постанови державного 

виконавця від 28 грудня 1999 р., в рамках виконання вироку суду на належне на праві 

власності Ж. майно, а саме квартиру, було накладено арешт. Однак станом на 20 січня 

2015 р. згідно з даними ЄДРВП у Державній виконавчій службі відсутні виконавчі 

провадження щодо виконання вироку Першотравневого районного суду м. Чернівці 

від 5 липня 1999 р. про конфіскацію всього належного майна Ж. Враховуючи, що на 

час розгляду справи (1 квітня 2015 р.) минув строк давності виконання зазначеного 

вироку в частині додаткового покарання у виді конфіскації майна, суд на підставі 

ст. 80 КК звільнив Ж. від відбуття додаткового покарання у виді конфіскації усього 

належного майна, яке належить йому на праві власності [558]. 

Не розцінюють суди як ухилення від покарання і перебування особи на 

стаціонарному лікуванні. Зокрема, ухвалюючи своєю постановою від 28 липня 

2011 р. рішення про звільнення О. на підставі п. 2 ч. 1 ст. 80 КК від відбування 

покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального 

вироку, Доманівський районний суд Миколаївської області врахував, що О. не 

з’явилася до виправного центру для відбування покарання з поважних причин, 

оскільки перебувала на стаціонарному лікуванні (з діагнозом «наслідки гострого 

порушення мозкового кровообігу»), і тому її дії не можна розцінювати як ухилення 

від відбування покарання [464]. 

Вважаємо, що не можна розцінювати як ухилення від покарання випадки, коли 

про зміну (скасування) вироку суду першої інстанції (яким щодо особи було 

застосовано ст. 75 КК) апеляційним судом (відповідно до вироку якого скасовано 
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звільнення від відбування покарання з випробуванням) засуджений не знав з 

об’єктивних причин. До того ж засуджений не змінював місця проживання, роботи, 

не виїжджав за межі України тощо. Зокрема, вироком військового місцевого суду 

Івано-Франківського гарнізону від 8 квітня 2002 р. Ю. було засуджено за ч. 2 

ст. 410, ч. 2 ст. 423 КК і застосовано ст. 75 КК.   

16 липня 2002 р. військовий Апеляційний суд Західного регіону України змінив 

зазначений вище вирок у частині призначеного судом покарання: Ю. був засуджений 

за ч. 2 ст. 410, ч. 2 ст. 423 КК із застосуванням ст. 69 КК до 3 років обмеження волі.  

Тисменицький районний суд Івано-Франківської області постановою від 8 травня 

2007 р. звільнив Ю. на підставі п. 2 ч. 1 ст. 80 КК від відбування покарання, 

визначеного вироком військового Апеляційного суду Західного регіону України від 

16 липня 2002 р. Обґрунтовуючи це рішення, суд зазначив: про оскарження вироку і 

його перегляд Ю. не було відомо (в судовому засіданні він не був присутній та 

підписку про невиїзд не давав), місця свого проживання Ю. не залишав та не 

ухилявся від виконання вироку. Суд також врахував, що вирок військового 

Апеляційного суду Західного регіону України від 16 липня 2002 р. (про який 

засуджений не знав) з вини суду у Тисменицьку РП КВІ був надісланий до 

виконання лише 16 лютого 2007 р. (тобто після закінчення строків давності) [595].  

Вчинення протягом строку давності виконання обвинувального вироку 

нового середньої тяжкості, тяжкого або особливо тяжкого злочину. У разі, якщо 

засуджений до закінчення строків давності, передбачених частинами 1 та 3 ст. 80 КК, 

вчинив новий злочин середньої тяжкості (ч. 3 ст. 12), тяжкий (ч. 4 ст. 12) або 

особливо тяжкий злочин (ч. 5 ст. 12), це тягне за собою переривання строків 

давності виконання обвинувального вироку суду. Обчислення давності в цьому разі 

починається з дня вчинення нового злочину. За цих обставин стосовно такої особи 

починають спливати окремо: 1) строк давності виконання обвинувального вироку за 

попередній злочин (ст. 80 КК); 2) строк давності притягнення до кримінальної 

відповідальності за новий злочин (ст. 49 КК). 

Наприклад, обвинувальний вирок суду за розбій (ч. 3 ст. 187 КК), яким особу було 

засуджено до 5 років позбавлення волі, набрав законної сили 1 травня 2004 р. Строк 
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давності виконання цього обвинувального вироку суду за сприятливих умов мав 

сплинути 1 травня 2014 р. Однак до закінчення строку давності, передбаченого п. 4 

ч. 1 ст. 80 КК за цей злочин, 1 жовтня 2004 р. особа вчинила новий особливо тяжкий 

злочин – умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК). Обчислення давності виконання 

обвинувального вироку суду в цьому разі за розбій (ч. 3 ст. 187 КК) починається з дня 

вчинення умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК). Отже, строк давності виконання 

обвинувального вироку суду за розбій (ч. 3 ст. 187 КК), що набрав законної сили 

1 травня 2004 р., має обчислюватися з 2 жовтня 2004 р. і за сприятливих умов мав 

сплинути 1 жовтня 2014 р. Водночас за умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК) строк 

давності притягнення до кримінальної відповідальності (ст. 49 КК) за сприятливих 

умов сплине 1 жовтня 2019 р. 

А якщо особа вчинила новий середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий 

злочин після закінчення строків давності виконання обвинувального вироку? У тому 

разі, якщо особа вчинила новий середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий 

злочин після закінчення строків давності виконання обвинувального вироку, то це не 

може бути підставою для відмови у застосуванні ст. 80 КК. Наприклад, Сарненський 

районний суд, застосовуючи щодо Ж. положення ч. 2 ст. 49 КК (в редакції 1960 р.), 

постановою від 10 квітня 2012 р. звільнив його від відбування покарання, 

призначеного вироком Львівського обласного суду від 18 квітня 1995 р., у зв’язку із 

закінченням п’ятнадцятирічного строку давності виконання вироку, який закінчився 

18 квітня 2010 р. Суд обґрунтовано не врахував факт вчинення Ж. злочину, 

передбаченого ч. 4 ст. 185 КК (в редакції 2001 р.), оскільки цей злочин він вчинив 

після закінчення п’ятнадцятирічного строку давності виконання вироку [579]. 

Давність не застосовується у разі засудження за злочини проти миру та безпеки 

людства, передбачені статтями 437–439 та ч. 1 ст. 442 КК (ч. 6 ст. 80 КК). Заборона 

на застосування строків давності до засуджених за вчинення цих злочинів відповідає 

міжнародним правовим актам і пов’язана також з великою суспільною небезпекою 

як самих злочинів, так і осіб, що їх вчинили [1259, c. 635; 1264, c. 186]. 

Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності 

виконання обвинувального вироку суду має безумовний характер. 
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Висновки до розділу 4 

1. У КК встановлено обмеження щодо можливості держави застосувати до 

винуватого покарання певними строками давності вчинення злочину (ч. 5 ст. 74 КК). 

Звільнення особи від призначення покарання у зв’язку із закінченням строків 

давності допускається за певної передумови та підстави. Передумовою звільнення 

від покарання на підставі ч. 5 ст. 74 КК є вчинення особою злочину певного ступеня 

тяжкості. Підставою для цього виду звільнення є сприятливе закінчення строків 

давності притягнення до кримінальної відповідальності. 

У разі встановлення підстав, передбачених ст. 49 КК, суд зобов’язаний звільнити 

особу від призначення покарання за ч. 5 ст. 74 КК. 

2. Строки давності, передбачені ст. 49 КК, треба обраховувати не з наступної 

доби, яка настає після вчинення злочину (як вважає більшість українських юристів), 

а з моменту фактичного вчинення злочину. Якщо в процесі досудового 

розслідування або розгляду справи судом не вдалося встановити час вчинення 

злочину, то строк давності кримінальної відповідальності треба обраховувати з 

першої секунди доби, яка настає після вчинення злочину. 

Аналогічний підхід слід використовувати і для визначення кінцевого моменту 

закінчення строків давності, встановлених у ст. 49 КК. Якщо ж строк давності 

кримінальної відповідальності обраховувався з першої секунди доби, яка настає 

після дня вчинення злочину (у разі невстановлення часу вчинення злочину), то 

кінцевим моментом закінчення строків давності, встановлених у ст. 49 КК, слід 

вважати останню секунду 24 години останньої доби відповідного року. 

Коли на момент судового розгляду справи підстав звільнення від кримінальної 

відповідальності не було, а через значний проміжок часу після постановлення 

вироку судом першої інстанції вони виникли, апеляційні суди повинні дотриматися 

положень ст. 49 та ч. 5 ст. 74 КК і звільнити особу від призначення покарання у 

зв’язку із закінченням строків давності. 

3. Закінчення строку давності притягнення до кримінальної відповідальності є 

сприятливим за умови, якщо особа: не ухилялася від слідства або суду та не вчинила 

нового злочину середньої тяжкості, тяжкого або особливо тяжкого злочину. 
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Закінчення строку давності є сприятливим також і в тому випадку, якщо це сталося 

внаслідок тривалого досудового розслідування або розгляду справи судом. 

4. Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності 

обвинувального вироку (ст. 80 КК) зумовлено недоцільністю приведення до 

виконання обвинувального вироку суду стосовно засудженого, який протягом 

визначеного законом строку не ухилявся від покарання і не вчинив нового злочину. 

Строк давності виконання обвинувального вироку починає перебіг з дня 

набрання ним законної сили.  

Передумовою звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням 

строків давності обвинувального вироку є засудження винного за вчинення злочину 

з призначенням покарання, підставою – сприятливе закінчення строків давності 

виконання обвинувального вироку, визначених частинами 1 та 3 ст. 80 КК. 

5. Строки давності виконання обвинувального вироку суду диференційовані 

законодавцем залежно від призначеного судом покарання та ступеня тяжкості 

вчиненого злочину: що суворіше покарання та більший ступінь тяжкості злочину, то 

тривалішим є строк давності виконання обвинувального вироку. 

6. Закінчення строку давності виконання обвинувального вироку суду є 

сприятливим за умови, якщо засуджений: 1) не ухилявся від відбування 

призначеного йому покарання; 2) не вчинив протягом строку давності виконання 

обвинувального вироку нового середньої тяжкості, тяжкого або особливо тяжкого 

злочину. Питання про те, чи закінчився строк давності сприятливо для засудженого, 

має вирішуватися в кожному випадку обов’язково. 

Ухиленням від відбування покарання є зазвичай умисні діяння засудженого, 

спрямовані на уникнення приведення обвинувального вироку суду до виконання.  

Способи ухилення від відбування конкретного покарання залежать від виду 

призначеного судом покарання. Якщо засуджений ухиляється від відбування 

покарання, то перебіг давності зупиняється і відновлюється лише з дня з’явлення 

засудженого для відбування покарання або з дня його затримання.  

Якщо обвинувальний вирок суду не був виконаний з причин, що не залежали від 

засудженого, це не можна розцінювати як ухилення від відбування покарання.  
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РОЗДІЛ 5 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ 

ДОСТРОКОВОГО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ 

  

 Вітчизняне законодавство передбачає прогресивну систему виконання-відбування 

покарання. Засуджений переходить на кожен етап цієї системи залежно від ступеня 

свого виправлення. Якщо засуджений лише «стає на шлях виправлення», для нього 

передбачено можливість зміни умов тримання або в межах однієї установи, або 

шляхом переведення до іншої установи відбування (ст. 100 КВК). Якщо засуджений 

досягнув іншого ступеня – «став на шлях виправлення», невідбута ним частина 

покарання може бути замінена більш м’яким його видом (ст. 82 КК). Останній ступінь 

характеризується настанням виправлення засудженого, яке він має довести сумлінною 

поведінкою та ставленням до праці. До таких осіб застосовується умовно-дострокове 

звільнення від відбування покарання (ст. 81 КК). Дотримання поступовості 

(послідовності) зміни етапів виконання-відбування покарання мотивує засудженого на 

остаточне виправлення1. 

 

5.1.Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким (ст. 82 КК) 

Позитивні зміни, що відбуваються в особистості засудженого і засвідчують 

процес його виправлення, дозволяють пом’якшити призначене йому покарання. 

5.1.1 Передумова для заміни невідбутої частини покарання більш м’яким 

Передумовою для заміни невідбутої частини покарання більш м’яким є фактичне 

відбуття засудженим певної частини строку призначеного вироком суду покарання, 

підставою – та обставина, що засуджений став на шлях виправлення. 

Відповідно до ч. 1 ст. 82 КК основними покараннями, невідбута частина яких 

може бути замінена засудженому на більш м’яке, є лише обмеження волі та 

позбавлення волі на певний строк [716, с. 197–200]. На цьому, до речі, наголошує і 

Пленум Верховного Суду України в постанові від 26 квітня 2002 р. № 2 «Про 

                                                
1 У цій дисертації ми розглянемо проблеми другого та третього етапів прогресивної системи 

виконання-відбування покарання. 
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умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини 

покарання більш м’яким» (п. 4). 

Проведене нами узагальнення судової практики (вивчено 260 судових рішень про 

застосування ст. 82 КК) свідчить про те, що у разі застосування ст. 82 КК суди частіше 

розглядають клопотання про заміну невідбутої частини покарання у виді позбавлення 

волі на певний строк (93 %). Справи розглядалися щодо осіб, засуджених від 1 до 

2 років позбавлення волі у 0,8 % справ; від 2 до 3 років позбавлення волі – у 6,7 % 

справ; від 3 до 4 років позбавлення волі – у 23,3 % справ; від 4 до 5 років позбавлення 

волі – у 14,2 % справ; від 5 до 6 років позбавлення волі – у 19,2 % справ; від 6 до 

7 років позбавлення волі – у 5,8 % справ; від 7 до 8 років – 5 % справ; від 8 до 9 років 

– 5 % справ; від 9 до 10 років – 0,8 % справ; від 10 років – 18,3 % справ. 

Відповідно частка справ про заміну невідбутої частини покарання у виді 

обмеження волі становила лише 7 %. Справи розглядалися щодо осіб, засуджених 

від 1 до 2 років обмеження волі, у 33,3 % справ; від 2 до 3 років обмеження волі – у 

11,1 % справ; від 3 до 4 років обмеження волі – у 11,1 % справ; від 4 до 5 років 

обмеження волі – у 33,3 % справ; на 5 років обмеження волі – у 11,1 % справ. 

Треба зазначити, що не всі юристи погоджуються з доцільністю заміни невідбутої 

частини покарання у виді обмеження волі на більш м’яке покарання. 

Є. О. Письменський вважає, що у разі відбування лише позбавлення волі як 

найбільш довгострокового і одного з найсуворіших видів покарання можна 

виокремлювати якісь етапи виправлення на кшталт «став на шлях виправлення» 

[1054, c. 364]. З такою позицією погодитися не можна. 

Покарання у виді обмеження волі полягає в триманні особи в кримінально-

виконавчих установах відкритого типу без ізоляції від суспільства в умовах 

здійснення за нею нагляду з обов’язковим залученням засудженого до праці, що 

встановлюється на строк від одного до п’яти років. З огляду на максимальну межу 

покарання, до якої може бути засуджено винного, вважати це покарання 

короткостроковим і не суворим навряд чи можливо. У зв’язку з цим стверджувати, 

що протягом відбування такого покарання засуджений не може проявити свого 

виправлення, також некоректно. До речі, про можливість демонстрації засудженим 
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певних етапів виправлення свідчить і практика застосування ст. 81 КК. Положення 

цієї норми дозволяють застосовувати умовно-дострокове звільнення до засуджених, 

що довели вищий ступінь виправлення – «виправилися», і до осіб, засуджених до 

менш суворих видів покарань, ніж обмеження волі: виправних робіт, службового 

обмеження для військовослужбовців, тримання в дисциплінарному батальйоні 

військовослужбовців. 

Чи може невідбута частина покарання у виді тримання в дисциплінарному 

батальйоні військовослужбовців бути замінена більш м’яким видом покарання? 

Незважаючи на те, що у ч. 1 ст. 82 КК чітко визначено перелік основних покарань, 

невідбута частина яких може бути замінена засудженому на більш м’яке, Пленум 

Верховного Суду України в постанові від 28 грудня 1996 р. № 15 (із змінами, 

внесеними згідно з Постановою Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р. 

№ 17) «Про практику призначення військовослужбовцям покарання у виді тримання 

в дисциплінарному батальйоні» вдався до свого, так би мовити, нормотворення. У 

п. 8 цієї ППВС, зокрема, зазначає: «відповідно до статей 81, 82 КК України до осіб, 

які відбувають покарання в дисциплінарному батальйоні, може бути застосовано 

умовно-дострокове звільнення від відбування покарання й заміна невідбутої частини 

покарання більш м’яким (курсив мій. – О. Г.) лише у тому разі, коли вони 

сумлінною поведінкою та ставленням до праці довели своє виправлення. Дані про 

це повинні бути досліджені в судовому засіданні» [660]. 

Отже, у розпорядженні юристів для користування є дві постанови Пленуму 

Верховного Суду України, в яких діаметрально протилежно висвітлено позицію 

вищої судової інстанції щодо одного й того самого питання. У постанові від 

26 квітня 2002 р. № 2 Пленум чітко визначив, що основними покараннями, 

невідбута частина яких може бути замінена засудженому на більш м’яке, є лише 

обмеження волі та позбавлення волі на певний строк, тоді як у постанові від 

26 грудня 2003 р. № 17 Пленум до таких основних покарань також зарахував 

і тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців. 

Така суперечлива, непослідовна позиція Пленуму зумовлена, вірогідно, виключно 

помилкою авторів ППВС «Про внесення змін і доповнень до ППВС від 28 грудня 
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1996 р. № 15 “Про практику направлення військовослужбовців, які вчинили злочини, 

в дисциплінарний батальйон”» від 26 грудня 2003 р. № 17. У п. 10 цієї постанови 

Пленуму, зокрема, зазначено: «10. В абзаці першому п. 8: слово і цифри «ст. 52» 

замінити словом і цифрами «статей 81, 82», після слів «звільнення від» і слова 

«заміна» доповнити речення відповідно словами «відбування» та «невідбутої 

частини», слово «зразковою» замінити «сумлінною», а слово «чесним» виключити». 

Автори цього положення автоматично адаптували зміст (змінили текст) цього 

застарілого документа до положень (термінів) «нового» Кримінального кодексу 

України (2001 р.). Однак, вносячи ці зміни, автори постанови Пленуму від 26 грудня 

2003 р. № 17 не врахували, що в кримінальному законодавстві в цій сфері відбулися 

не лише термінологічні, а й змістові зміни. Якщо у ст. 52 КК 1960 р. до осіб, 

засуджених до направлення в дисциплінарний батальйон, було передбачено 

можливість застосування заміни невідбутої частини покарання більш м’яким 

покаранням, то у ст. 82 КК 2001 р. таку можливість законодавець уже не передбачає. 

З огляду на те, що положення постанови від 26 грудня 2003 р. № 17 суперечать 

кримінальному законодавству, п. 8 цієї постанови слід викласти в такій, зокрема, 

редакції: «…відповідно до статті 81 КК України до осіб, які відбувають покарання в 

дисциплінарному батальйоні, може бути застосовано умовно-дострокове звільнення 

від відбування покарання лише у тому разі, коли вони сумлінною поведінкою та 

ставленням до праці довели своє виправлення» [744, с. 95]. 

Отже, з урахуванням положень ч. 1 ст. 82 чинного Кримінального кодексу 

України можна зробити тільки один висновок: невідбута частина покарання у виді 

тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців не може бути 

замінена більш м’яким видом покарання. 

Чи може невідбута частина покарання у виді виправних робіт бути замінена 

штрафом? Не менш дискусійним у судовій практиці є й питання про те, чи може 

невідбута частина покарання у виді виправних робіт бути замінена штрафом. 

Проаналізувавши судову практику, можемо констатувати, що вирішення судом 

питання про заміну невідбутої частини виправних робіт штрафом зумовлено тим, 

що засуджений до виправних робіт став непрацездатним після постановлення 
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вироку суду і тому не може виконувати призначене покарання (ч.  3 ст. 57 КК) 

[450; 566]. Для ухвалення судового рішення в таких випадках встановлювати 

передумови та підстави заміни невідбутої частини покарання більш м’яким, 

передбачені ст. 82 КК, не потрібно. Заміна виправних робіт штрафом 

здійснюється у зв’язку з об’єктивними обставинами, не пов’язаними з 

поведінкою засудженого – зміною певного статусу засудженого (втратою 

працездатності) і неможливістю виконання призначеного судом покарання [681, 

c. 73]. З огляду на це не можна вважати законною ухвалу Старобешівського 

районного суду Донецької області від 21 березня 2014 р., якою було відмовлено в 

заміні В. виправних робіт штрафом, оскільки «повторна заміна покарання 

особам, яким покарання вже було замінено на більш м’яке, не передбачена 

чинним законодавством України»[592].  

Водночас думка інших українських учених [1013, c. 151–152; 1248, c. 180] щодо 

доцільності доповнення цього переліку основних покарань у ст. 82 КК таким видом 

покарання, як арешт, видається спірною. На нашу думку, нетривалий строк виконання 

цього покарання (від 1 до 6 місяців) і складність встановлення того, що засуджений 

став протягом цього строку на шлях виправлення, не дозволяють включити це 

покарання до ч. 1 ст. 82 КК як таке, що може бути замінено більш м’яким. 

Аналогічного висновку в цьому питанні дійшов і В. П. Герасименко [681, c. 115]. 

Про можливість заміни невідбутої частини покарання більш м’яким у порядку 

помилування. Помилування – це спеціальний вид звільнення від покарання (повне 

або часткове) індивідуально визначеної особи, засудженої за вчинення злочину, що 

здійснюється на підставі відповідного акта (указу про помилування), виданого 

Президентом України [974, c. 29]. Види помилування, які може застосувати 

Президент України, закріплено в статтях 85, 87 КК. На сьогодні питання 

застосування помилування в Україні регламентуються Положенням про порядок 

здійснення помилування (затверджено Указом Президента України від 21 квітня 

2015 р. № 223/2015) [1064], а також Порядком подання до Адміністрації Президента 

України матеріалів за клопотанням засуджених про помилування та виконання 
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указів Президента України про помилування (затверджено Наказом Міністерства 

юстиції України 28 вересня 2012 р. № 1439/5) [1074]. 

Загалом кримінально-правову політику щодо закріплення в законодавстві 

різновидів здійснення помилування протягом 1962–2018 рр. можна визначити такою 

формулою: «встановлення базових видів помилування» (зокрема і заміни невідбутої 

частини строку позбавлення волі більш м’якою мірою покарання) (1962 р.) – 

«виключення з видів помилування зняття судимості» (2001 р.) – «виключення з 

видів помилування заміни покарання або його невідбутої частини більш м’яким 

покаранням» (2015 р.). Отже, тепер помилування не може здійснюватися у вигляді 

заміни невідбутої частини покарання більш м’яким [786, с. 38–40]. Фактично цим 

нововведенням уперше за останні півстоліття (!) існування інституту помилування 

в Україні було здійснено дегуманізацію відповідальності в аналізованій сфері і 

позбавлено права засуджених на заміну їм невідбутої частини покарання більш 

м’яким [736, с. 42].  

У зв’язку з цим постають питання: чому скоротилася кількість видів 

помилування? Наскільки такий крок є обґрунтованим? 

Свою думку щодо цього питання на круглому столі з обговорення актуальних 

питань щодо вдосконалення процедури помилування (м. Київ, Національна академія 

внутрішніх справ, 23 березня 2016 р.) [7] висловив голова Департаменту з питань 

помилування Адміністрації Президента України О. Букалов. Він, зокрема, пояснив, 

що виключення з Положення про порядок здійснення помилування 2015 р. такого 

його виду, як заміна покарання більш м’яким, було зумовлено необхідністю 

узгодження нового Положення з кримінальним законодавством. Річ у тому, що 

статті 85, 87 КК не передбачають як види помилування заміну покарання або його 

невідбутої частини більш м’яким. 

Зазначимо, що на неузгодженість законодавства в цьому питанні юристи звертали 

свою увагу й раніше. Наприклад, І. О. Зінченко аргументовано критикувала ситуацію, 

за якої положення підзаконного акта (положення) в цій частині суперечить приписам 

закону (кримінального кодексу). Проте автор не висловлювалася за виключення з 

Положення про порядок здійснення помилування такого виду помилування, як заміна 
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покарання або його невідбутої частини більш м’яким покаранням [875, c. 219]. Інший 

юрист Є. О. Письменський, також висловлюючись про необхідність узгодження 

Положення з Кримінальним кодексом України, пропонував зберегти аналізований вид 

помилування, але дещо в обмеженому вигляді [1054, c. 426, 451]. Отже, юристи не 

акцентують уваги на необхідності вилучення з Положення про порядок здійснення 

помилування такого його виду, як заміна покарання або його невідбутої частини більш 

м’яким покаранням. 

Очевидно, стався саме той випадок, коли, як мовиться, разом з водою виплеснули 

і дитину. Замість внесення необхідних редакційних змін у ст. 85 та/або ст. 87 КК 

суб’єкт законодавчої ініціативи натомість вирішив йти більш простим шляхом – 

видалив із положення про помилування півстолітнє надбання кримінально-правової 

політики в цій сфері. На нашу думку, таке рішення не є обґрунтованим. Обраний 

суб’єктом законодавчої ініціативи шлях вдосконалення законодавства не є 

раціональним та прогресивним.  

Аналізований вид помилування має давню законодавчу традицію. Як засвідчують 

психологи, окремі засуджені, що вчинили особливо тяжкі злочини, через свої 

індивідуальні психологічні характеристики потребують не повного чи часткового 

звільнення від покарання, а саме заміни покарання чи його невідбутої частини більш 

м’яким. У разі наявності в Положенні цього виду помилування, вважаємо, буде 

дотримано і принципу невідворотності кримінальної відповідальності. А застосування 

саме цього виду звільнення від покарання не так гостро сприйматиме потерпілий.  

З урахуванням наведеного вважаємо, що такий вид помилування, як заміна 

невідбутої частини покарання більш м’яким, заслуговує на повернення до 

Положення про порядок здійснення помилування 2015 р. Водночас задля 

узгодження законодавства в цій сфері ст. 87 КК України треба доповнити 

положенням про можливість здійснення актом про помилування заміни невідбутої 

частини покарання більш м’яким (див. додаток Є). Крім того, на сьогодні є всі 

резерви для побудови концепції формалізації помилування як напряму концепції 

формалізації звільнення від покарання у цілому [736, c. 43–45]. 
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Строк, після фактичного відбуття якого допускається пом’якшення покарання 

засудженому, залежить від ступеня тяжкості вчиненого злочину, форми вини, а 

також «кримінального минулого» особи (ч. 4 ст. 82 КК).  

Під час вирішення питання про заміну невідбутої частини покарання більш 

м’яким щодо засудженого, покарання якому було пом’якшено згідно з актом 

амністії, помилування або за рішенням суду, фактично відбута частина покарання 

повинна обчислюватись виходячи з покарання, встановленого актом амністії, 

помилування або рішенням суду (п. 11 ППВСУ від 26 квітня 2002 р. № 2 «Про 

умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини 

покарання більш м’яким»). 

Якщо покарання визначено за сукупністю злочинів або вироків, то суд, замінюючи 

засудженому невідбуту частину покарання більш м’яким, повинен виходити із 

загального строку покарання, призначеного за сукупністю, і враховувати положення 

ч. 4 ст. 82 (абз. 2 п. 12 ППВСУ від 26 квітня 2002 р. № 2 «Про умовно-дострокове 

звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини покарання більш 

м’яким»). У такому разі суд має виходити зі строку, визначеного для більш тяжкого 

злочину, а за рівного ступеня тяжкості – зі строку, встановленого для умисного 

злочину, індивідуального ступеня тяжкості злочинів, що входять у сукупність. 

Вивчення судових рішень свідчить про те, що загалом проблем у визначенні 

фактично відбутого засудженим строку покарання для вирішення питання про заміну 

невідбутої частини покарання більш м’яким у судів не виникає. Однак інколи суди 

все-таки припускаються помилок під час вирішення цього питання, зокрема 

незаконно заміняють невідбуту частину покарання більш м’яким після фактично 

відбуття засудженим лише половини строку покарання, призначеного судом за 

особливо тяжкий злочин [263]. 

5.1.2 Проблеми дострокового звільнення від покарання осіб, які вчинили 

злочини невеликої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі корупційні злочини 

 Певні складнощі можуть виникнути у судів під час визначення можливості 

застосування заміни невідбутої частини покарання більш м’яким (п. 2, 3 ч. 4 ст. 82), 

а також умовно-дострокового звільнення від відбування покарання (п. 2, 3 ч. 3 
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ст. 81), часткової амністії (ч. 4 ст. 86), помилування (ч. 3 ст. 87) щодо осіб, які 

засуджені за корупційні злочини невеликої тяжкості, тяжкі чи особливо тяжкі 

корупційні злочини. Відповідь на це питання в кримінальному законодавстві є 

далеко не однозначною [722, с. 51–53]. 

Видається, що в процесі тлумачення цих норм можна дійти двох протилежних 

висновків. Перший висновок – негативний. Зазначені види звільнення від покарання 

можуть бути застосовані виключно щодо осіб, які вчинили корупційні злочини 

середньої тяжкості (ч. 4 ст. 354, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 3652, ч. 1 ст. 368, ч. 2 ст. 3682, 

3683, 3684, ч. 3 ст. 3683, 3684, ч. 1 ст. 369, ч. 2 ст. 3692 КК). Вони не можуть бути 

застосовані до осіб, які засуджені за корупційні злочини невеликої тяжкості, тяжкі 

та особливо тяжкі корупційні злочини. У пунктах 1 ч. 3 ст. 81, ч. 4 ст. 82 КК 

встановлена пряма заборона на застосування цих видів звільнення від покарання до 

осіб, які вчинили корупційні злочини невеликої тяжкості. Своєю чергою, в пунктах 

2, 3 ч. 3 ст. 81, ч. 4 ст. 82 КК не передбачено можливості такого застосування до 

осіб, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі корупційні злочини. 

Другий висновок, навпаки, – позитивний, що ґрунтується на відсутності в 

зазначених нормах прямої заборони на застосування аналізованих видів звільнення 

від покарання до осіб, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі корупційні злочини. 

Враховуючи цю обставину, до осіб, котрі вчинили такі злочини, умовно-дострокове 

звільнення від відбування покарання, часткова амністія, помилування, заміна 

невідбутої частини покарання більш м’яким можуть бути застосовані після 

фактичного відбуття засудженим строків, встановлених у пунктах 2, 3 ч. 3 ст. 81, 

ч. 4 ст. 82 КК для будь-якого тяжкого чи особливо тяжкого злочину (незалежно від 

того, корупційний він чи ні) [779, с. 401–402].  

Українські вчені, що звернули увагу на зазначене дискусійне законодавче 

положення, поділяють останній висновок. Вони переконані, що законодавець лише 

збільшив строки фактичного відбування покарання у разі умовно-дострокового 

звільнення від відбування покарання та заміни невідбутої частини покарання більш 

м’яким у разі вчинення корупційного злочину [957, c. 391; 1268, c. 79]. 
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Ми вважаємо, що на сучасному етапі розвитку кримінально-правової політики у 

рішучій протидії корупції, навпаки, перший наш висновок є більш закономірним. 

Законодавцю для зрозумілого та однакового застосування закону залишалося лише в 

пунктах 2, 3 ч. 3 ст. 81, ч. 4 ст. 82 КК прямо зазначити про виключення щодо тяжких 

та особливо тяжких корупційних злочинів, на кшталт того, як це зроблено в 

пунктах 1 ч. 3 ст. 81, ч. 4 ст. 82 КК. 

Однак у контексті аналізованого постають і такі риторичні запитання. По-перше, 

наскільки є обґрунтованим встановлення заборони на застосування зазначених видів 

звільнення від покарання до осіб, які вчинили корупційні злочини невеликої тяжкості 

(ч. 1 ст. 210, ч. 1–3 ст. 354, ч. 1, 2, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 3641, ч. 1 ст. 3652, ч. 1 ст. 3682, ч. 1 

ст. 3683, ч. 1 ст. 3684, ч. 1 ст. 3692 КК)? По-друге, чому законодавець вирішив 

поширити можливість застосування ст. 81, 82, 86, 87 КК лише на корупційні злочини 

середньої тяжкості? По-третє, який сенс корупціонерам, засудженим за тяжкі та 

особливо тяжкі злочини, під час відбування покарання демонструвати сумлінну 

поведінку та сумлінне ставлення до праці, якщо такі засуджені не бачитимуть 

перспектив бути звільненими від покарання (вони усвідомлюють, що відбуватимуть 

покарання «від дзвінка до дзвінка»)?  

Вважаємо, що законодавцю недоцільно настільки суворо ставитися до осіб, які 

вчинили корупційні злочини невеликої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі 

корупційні злочини, позбавляючи їх можливості у разі їхньої позитивної поведінки 

бути звільненими від покарання на підставі статей 81, 82, 86, 87 КК. Для таких осіб 

у пунктах 2, 3 ч. 3 ст. 81, ч. 4 ст. 82 КК видається оптимальним встановити більш 

тривалі строки фактично відбутого покарання, після відбуття яких засуджені б мали 

право на умовно-дострокове звільнення, часткову амністію, помилування, заміну 

невідбутої частини покарання більш м’яким. Для цього ч. 4 ст. 82 та ч. 3 ст. 81 КК 

пропонуємо викласти у іншій редакції (див. додаток Є) [722, с. 52–53].  

Доречно зазначити, що наша авторська пропозиція у цій частині узгоджена і з 

попереднім висновком Генерального директорату з прав людини та верховенства 

права Ради Європи щодо проекту Закону України № 2897 «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо запровадження проступків». В цьому 
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висновку експерти наголосили не необхідності перегляду вилучення всіх 

корупційних злочинів зі сфери застосування норм про звільнення від покарання та 

його відбування, як потенційно несумісного з вимогою про рівне поводження з 

правопорушниками відповідно до Протоколу № 12 до Європейської конвенції з прав 

людини (пункти 157-168) [1070, c. 29–31].  

5.1.3  Підстава для заміни невідбутої частини покарання більш м’яким 

Свідченням того, що засуджений став на шлях виправлення, є позитивні зміни, 

що відбуваються в його особистості, підтверджені його сумлінною поведінкою і 

ставленням до праці. 

Критерії сумлінної поведінки. Сумлінний – це той, який чесно, старанно, 

ретельно виконує свої обов’язки; добросовісний [1140, c. 838]. Отже, постає 

питання: коли поведінка засудженого є сумлінною? Узагальнення нами судової 

практики свідчить про те, що під час вирішення питання про заміну невідбутої 

частини покарання більш м’яким суди враховують різні показники сумлінної 

поведінки. Передусім треба зазначити, що у 22,5 % вивчених нами справ суди 

взагалі не зазначили, в чому саме полягає сумлінна поведінка засудженого. У таких 

судових рішеннях суди обмежуються лише констатацією того, що поведінка 

засудженого є сумлінною. Без сумніву, подібне застосування закону є 

недопустимим, оскільки втрачається обґрунтованість, переконливість рішення суду.  

В абсолютній більшості кримінальних справ суди все-таки зазначають показники, 

що, на їхню думку, доводять сумлінну поведінку засудженого. Зокрема, такий 

показник сумлінної поведінки, як позитивна характеристика засудженого 

адміністрації установи відбування покарання, був врахований судами у 33,3 % 

справ; не порушення режиму відбування покарання – 43,4 % справ; відсутність 

дисциплінарних стягнень – у 45 % справ; не порушення режиму відбування 

покарання після погашення дисциплінарних стягнень – у 17,8 % справ; участь у 

програмах виховного впливу – у 10 % справ; активна участь у громадському житті 

кримінально-виконавчої установи – у 6,2 % справ; підвищення освіти – у 2,3 % 

справ; наявність подяк – 0,8 % справ; зразкова поведінка засудженого – у 0,8 % 

справ; участь у колективах самодіяльності – у 1,5 % справ; часткове відшкодування 
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збитків – у 0,8 % справ. Ці позитивні зміни мають бути закріплені подальшим 

відбуванням покарання, однак уже більш м’якого. 

Сумлінність поведінки засудженого має бути визначена через оцінювання 

поведінки засудженого в різних аспектах [718, с. 146–148]. Суд, зокрема, має оцінити:  

1) ставлення засудженого до вчиненого злочину (визнання вини у вчиненому 

злочині; щире каяття, зокрема написання листів-каяття потерпілому, відшкодування 

завданих збитків або усунення заподіяної шкоди (повне або часткове), примирення з 

потерпілим; відвідування священнослужителя та участь у релігійних обрядах; 

допомога в розкритті інших злочинів); 

2) ставлення засудженого до суспільного життя (відмова від негативних 

зв’язків з кримінальним оточенням та впливу злочинної моралі; невчинення 

дисциплінарних, адміністративних чи кримінальних порушень; підвищення 

освітнього рівня (в тому числі через самоосвіту) та кваліфікації; участь у програмах 

диференційованого виховного впливу («професія», «творчість», «фізкультура і 

спорт», «духовне відродження», «правова освіта», «підготовка до звільнення»); 

участь у діяльності об’єднань громадян; проходження курсу лікування від 

алкоголізму, наркоманії або іншого захворювання, що становить небезпеку для 

здоров’я інших осіб;  

3) ставлення засудженого до режиму відбування покарання (свідоме і 

беззаперечне дотримання режиму відбування покарання та обов’язків, встановлених 

Правилами внутрішнього трудового розпорядку установ виконання покарання; 

виконання законних вимог та вказівок адміністрації; культура спілкування з 

представниками адміністрації та засудженими; подання прикладу для поведінки 

іншим засудженим; участь у самодіяльних організаціях засуджених та гуртках за 

інтересами; участь в організації та проведенні концертних програм та інших 

культурних заходів; отримання заохочень, застосованих у порядку, визначеному 

ст. 130 КВК; дотримання засудженим санітарно-гігієнічних правил; прагнення 

заздалегідь вирішити питання про трудове та побутове влаштування після 

звільнення з місць відбування покарання тощо); 
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4) ставлення засудженого до майбутнього життя (розробка плану 

законослухняного життя; підтримання стійкого зв’язку з близькими; відновлення 

або створення сім’ї; наявність місця проживання на волі) (див. додаток Е, табл. Е. 1).  

Пленум Верховного Суду України роз’яснив, що судам під час розгляду питання 

про заміну невідбутої частини покарання більш м’яким слід ретельно з’ясовувати 

ставлення засудженого до вчинення злочину (абз. 2 п. 17 ППВСУ від 26 квітня 

2002 р. № 2 «Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну 

невідбутої частини покарання більш м’яким»).  

Невизнання засудженим своєї вини (повно чи частково) у вчиненому злочині, 

дійсно, не може свідчити про те, що засуджений став на шлях виправлення. Однак 

якщо засуджений під час відбування покарання визнав свою вину у вчиненому 

злочині і щиро розкаявся, довівши своє виправлення сумлінною поведінкою і 

ставленням до праці, суд може застосувати щодо нього положення ст. 82 КК.  

Вважаємо, що факт не відшкодування засудженим за час відбування покарання 

завданої злочином шкоди потребує належної уваги суду. Доречно зазначити, що 

російський законодавець прямо вказує на відшкодування шкоди (повно чи 

частково), завданої злочином, як на підставу для заміни невідбутої частини 

покарання більш м’яким (ч. 1 ст. 80 КК РФ) [1189]. 

На нашу думку, якщо засуджений, будучи працевлаштованим на підприємстві, у 

майстерні колонії або на державному чи іншої форми власності підприємстві і 

маючи фактичну можливість відшкодовувати завдану злочином шкоду, не 

відшкодовує її, це свідчить про небажання засудженого виконувати вирок у цій 

частині і відсутність його каяття у вчиненому. Така бездіяльна поведінка, дійсно, не 

засвідчує сумлінної поведінки засудженого [87]. Однак, якщо засуджений не 

відшкодовує завдану злочином шкоду з об’єктивних причин, наприклад, у зв’язку з 

відсутністю в установі виконання суспільно корисної оплачуваної праці, ця 

обставина не може сама по собі свідчити про несумлінну поведінку засудженого. У 

разі заміни такому засудженому невідбутої частини покарання у виді обмеження чи 

позбавлення волі більш м’яким покаранням (виправними роботами або 

громадськими роботами) такий засуджений зможе довести своє розкаяння 
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в майбутньому. Те саме стосується і засуджених, які лише частково відшкодували 

завдану злочином шкоду. Відшкодувати збитки в повному обсязі такі засуджені так 

само зможуть після заміни їм невідбутої частини покарання більш м’яким.  

Якщо засуджений раніше звільнявся від покарання чи його відбування на підставі 

статей 75, 81, 82, 86 КК і знову вчинив умисний злочин, ця обставина є, на нашу думку, 

підставою для відмови суду в заміні невідбутої частини покарання більш м’яким. 

Зазвичай «позитивна поведінка» таких осіб зумовлена їх пристосуванням до вимог 

адміністрації установи відбування покарання з метою повторного отримання 

можливості бути звільненим від покарання чи його відбування. У зв’язку з цим варто 

підтримати вчених, які пропонують заборонити застосування положень ст. 82 КК до 

осіб, які раніше звільнялися від покарання умовно-достроково (або яким покарання 

замінювалося більш м’яким) та які знову вчинили умисний злочин протягом невідбутої 

частини покарання (або протягом відбування більш м’якого покарання) [1054, c. 609].  

В аналізованому контексті показовою є справа Т., якому ухвалою 

Миколаївського районного суду Львівської області від 5 грудня 2014 р. було 

відмовлено у заміні невідбутої частини покарання більш м’яким. Обґрунтовуючи 

ухвалене рішення, суд зазначив, зокрема, таке: Т. 4 рази судимий за вчинення 

злочинів проти власності, з них двічі у 2005 р. – щоразу із застосуванням ст. 75 КК. 

У 2007 р. Т. засуджений до реального позбавлення волі за злочин, вчинений під час 

іспитового строку, в подальшому у 2010 р. звільнений від відбування покарання 

умовно-достроково, однак під час звільнення вчинив новий злочин, за який відбуває 

покарання згідно з вироком. Наведені обставини демонструють стійку схильність Т. 

до вчинення злочинів та невиправдання ним довіри судів, які неодноразово давали 

йому шанс стати на шлях виправлення, то встановлюючи йому іспитовий строк, то 

застосовуючи заохочувальну норму про умовно-дострокове звільнення. Однак Т. 

правильних висновків для себе не зробив, знову вчинив злочин, у зв’язку з чим 

відбуває покарання. Ухвалою Апеляційного суду Львівської області від 6 лютого 

2015 р. зазначене рішення суду першої інстанції правильно залишено без змін [156]. 

У разі, якщо засуджений за час відбування покарання притягувався до 

дисциплінарної відповідальності і має стягнення, що погашені, це не є підставою для 
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висновку про несумлінність поведінки засудженого. Таким засудженим невідбута 

частина покарання може бути замінена більш м’яким [207]. Адже, якщо протягом 

шести місяців з дня відбуття стягнення засуджений не буде підданий новому 

стягненню, він визнається таким, що не має стягнення (ч. 14 ст. 134 КВК). У судовій 

практиці нерідкісними є випадки, коли суди робили висновки про сумлінну поведінку 

засуджених, які мають 32 стягнення, що були погашені у встановленому законом 

порядку, і застосовували щодо таких засуджених положення ст. 82 КК [107].  

Водночас варто погодитися з І. С. Яковець щодо того, що дані про притягнення 

засудженого в минулому до дисциплінарної відповідальності слід брати до уваги 

лише з метою підтвердження висновку про наявність динаміки в поведінці 

засудженого [1263, c. 121]. 

У судовій практиці показником сумлінної поведінки визнається також отримання 

гарантійних листів від сім’ї, що дала згоду на подальше проживання із засудженим, 

а також від потенційних роботодавців про працевлаштування засудженого на роботу 

після заміни йому невідбутої частини покарання більш м’яким. 

Як і під час вирішення питання про застосування ст. 81 КК, від сумлінної 

поведінки слід відрізняти пристосування засуджених до вимог адміністрації колонії 

з метою отримання пільг або коли засуджені дотримуються режиму тільки під 

контролем адміністрації. Наприклад, саме з цих причин постановою Менського 

районного суду Чернігівської області від 5 березня 2014 р. було відмовлено в заміні 

невідбутої частини покарання більш м’яким Н. Суд встановив, що під час 

відбування покарання Н. на шлях виправлення не став (режиму дотримується 

переважно під контролем адміністрації, на критику та зауваження з боку 

адміністрації установи реагує бурхливо, ставлячи свої власні бажання та інтереси 

вище від законних вимог адміністрації установи та правил режиму утримання в 

установі, участі в суспільно корисній праці не бере, власної ініціативи не виявляє). 

Ухвалою Апеляційного суду Чернігівської області від 13 травня 2014 р. ухвалу суду 

першої інстанції залишено без змін [284]. 

Критерії сумлінного ставлення до праці. Як і критерій «сумлінна поведінка», 

критерій «сумлінне ставлення до праці» є оцінним і має свої показники. Вивчення 
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нами судової практики свідчить про те, що під час вирішення питання про заміну 

невідбутої частини покарання більш м’яким суди враховують різні показники 

сумлінного ставлення до праці.  

Часто суди, приймаючи рішення про застосування ст. 82 КК, обмежуються лише 

формальним посиланням на те, що засуджений «сумлінно ставиться до праці» (24 % 

рішень). Однак суди не зазначають, у чому саме ця сумлінність полягає. Очевидно, 

така судова практика зумовлена тим, що суди не вважають за потрібне дублювати 

положення характеристик та інших матеріалів, що надаються для обґрунтування 

можливості заміни невідбутої частини покарання більш м’яким. Однак вести мову 

про обґрунтованість подібних судових рішень складно. 

Із тих рішень, у яких суди обґрунтовують заміну невідбутої частини покарання 

більш м’яким певними показниками (76 %), найпоширенішим показником сумлінної 

праці є те, що засуджений має заохочення в роботі (61,2 %). Інші показники 

трапляються менше. У 28,9 % вивчених нами судових рішень суди лише 

констатували, що засуджений працює, у 0,7 % рішень – те, що засуджений виконує 

разові доручення, у 9,2 % – бере участь у благоустрої колонії. 

Підставами для застосування заохочень за сумлінну працю для осіб, що відбувають 

покарання у виді обмеження чи позбавлення волі, за окремими винятками, є ті самі, 

що й визначені трудовим законодавством для працівників і службовців. Водночас 

заохочення для засуджених до позбавлення волі можуть бути застосовані також за 

виконання засудженим без оплати праці робіт з благоустрою колоній і прилеглих до 

них територій, а також поліпшення житлово-побутових умов засуджених або 

виконання допоміжних робіт із забезпечення колоній продовольством. 

З огляду на наведене під час вирішення питання про заміну невідбутої частини 

покарання більш м’яким критеріями сумлінного ставлення засудженого до праці 

можуть бути: зразкове виконання трудових обов’язків; успіхи у змаганнях; 

підвищення продуктивності праці; покращення якості продукції; зниження 

собівартості продукції, раціональне використання робочого часу, сировини, 

матеріалів, енергії тощо; тривала та бездоганна робота; новаторство в труді; 

запровадження винаходів та раціоналізаторських пропозицій; сприяння масовій 
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технічній творчості; підвищення кваліфікаційних розрядів; проходження виробничого 

навчання, загальноосвітньої і професійної підготовки, навчання в навчальних 

закладах; виконання робіт з благоустрою колоній і прилеглих до них територій, а 

також поліпшення житлово-побутових умов засуджених або виконання допоміжних 

робіт із забезпечення колоній продовольством (для засуджених до позбавлення волі) 

(див. Додаток Е, табл.. Е 1).  

Вважаємо, що зайняття засудженим суспільно корисною працею, виконання ним 

трудових обов’язків, норм виробітку без покращення якісних показників роботи, 

недопущення порушень трудової дисципліни можуть свідчити про те, що засуджений 

«став на шлях виправлення». Однак таким засудженим невідбута частина покарання у 

виді обмеження або позбавлення волі може бути замінена на більш м’яке покарання 

лише на один ступінь нижче, зокрема, з позбавлення волі на обмеження волі, з 

обмеження волі на виправні роботи (про це буде зазначено нижче). 

Якщо засуджений не працював протягом відбування покарання через відсутність 

виробничих потужностей в установі виконання покарання, однак водночас 

систематично (зокрема і з власної ініціативи) залучався без оплати праці до робіт з 

благоустрою колоній і прилеглих до них територій, а також поліпшення житлово-

побутових умов засуджених або до допоміжних робіт із забезпечення колоній 

продовольством (ч. 5 ст. 118 КВК) і сумлінно виконував доручену йому роботу, 

невідбута ним частина покарання може бути замінена на більш м’яке [236; 249; 285; 

431]. Представники установи виконання покарання в такому разі повинні надати 

підтвердження того, що засуджений не був залучений до суспільно корисної 

оплачуваної праці через відсутність виробничих потужностей, надати дані щодо 

конкретного виду робіт, кількості відпрацьованого часу та його періоду, довідки про 

заохочення. 

Отже, вирішуючи питання про сумлінне ставлення засудженого до праці, суд має 

оцінити ставлення засудженого до праці, виконання норм виробітку, виробничих 

завдань, сприяння адміністрації в облаштуванні і благоустрою колонії [718, с. 148–150]. 

Хоча інших підстав для заміни невідбутої частини покарання (крім сумлінної 

поведінки та сумлінного ставлення до праці) ст. 82 КК не передбачає, у судовій 
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практиці трапляються випадки, коли суди відмовляють у такій заміні, враховуючи, 

зокрема, ступінь тяжкості вчиненого засудженим злочину [161]. Вважаємо, що ступінь 

тяжкості вчиненого злочину, за який засуджено особу, сам по собі не може слугувати 

підставою для відмови в задоволенні клопотання про заміну невідбутої частини 

покарання більш м’яким. Ступінь тяжкості вчиненого злочину врахований 

законодавцем під час визначення формальної підстави для заміни невідбутої частини 

покарання більш м’яким (ч. 4 ст. 82 КК). Повторне його врахування під час вирішення 

питання про можливість застосування ст. 82 КК, як правильно зазначають окремі суди 

апеляційної інстанції, не відповідає положенням кримінального закону [116; 221]. 

Сумлінну поведінку та сумлінне ставлення до праці засуджений має 

демонструвати протягом усього періоду відбування покарання, а не безпосередньо 

перед розглядом судом подання про заміну невідбутої частини покарання більш 

м’яким. Адже, як роз’яснив Пленум Верховного Суду України, суди мають 

враховувати поведінку засудженого та його ставлення до праці за весь період 

відбування ним покарання (п. 13 ППВСУ від 26 квітня 2002 р. № 2 «Про умовно-

дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини 

покарання більш м’яким»). У зв’язку з цим видається правильною практика тих 

судів, які беруть до уваги характеристики на засудженого протягом усього часу 

відбування ним покарання [333; 432]. 

Процес виправлення засудженого, що стосується всього періоду відбування 

покарання, має бути відображений у належно оформленій характеристиці на 

засудженого. У цьому контексті Пленум Верховного Суду України зазначає: 

матеріали про заміну невідбутої частини покарання більш м’яким повинні містити 

характеристику, що відображає процес виправлення засудженого та стосується 

всього періоду відбування ним покарання, дані про попередні судимості та 

відшкодування матеріальних збитків, а також витяг із рішення спостережної комісії 

(п. 13 ППВСУ від 26 квітня 2002 р. № 2 «Про умовно-дострокове звільнення від 

відбування покарання і заміну невідбутої частини покарання більш м’яким»). У разі 

відсутності в матеріалах про заміну невідбутої частини покарання більш м’яким 

спільного подання та в матеріалах особової справи характеристики засудженого суд 
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не має змоги розглянути подання у визначені нормами КПК строки, а також 

з’ясувати можливість застосування до нього ст. 82 КК [534]. 

Отже, кримінологічний портрет засудженого, якому невідбута частина покарання 

замінена на більш м’яке покарання, виглядає таким чином. Це засуджені, які стали на 

шлях виправлення, про що свідчать позитивні зміни, що відбуваються в його 

особистості, підтверджені його сумлінною поведінкою (сумлінним ставленням до 

вчиненого злочину, суспільного життя, режиму відбування покарання, майбутнього 

життя) та сумлінним ставленням до праці (зайняття суспільно корисною працею, 

виконання трудових обов’язків, норм виробітку переважно з покращенням якісних 

показників роботи, і відсутністю порушень трудової дисципліни), що демонструються 

засудженим протягом усього періоду відбування покарання. 

Щодо розмежування в судовій практиці понять «засуджений став на шлях 

виправлення» (ст. 82 КК) і «засуджений довів виправлення» (ст. 81 КК). Як 

зазначено вище, досягнення засудженим різних ступенів виправлення (в одному 

випадку – став на шлях виправлення, а в іншому – довів своє виправлення) є 

матеріальною підставою для застосування різних за змістом видів звільнення від 

покарання: заміни невідбутої частини покарання більш м’яким (ст. 82 КК) та умовно-

дострокового звільнення від відбування покарання (ст. 81 КК) відповідно. Водночас у 

КК для визначення обох ступенів виправлення законодавець використав однакові 

критерії: «сумлінна поведінка» та «сумлінне ставлення до праці». Отже, йдеться про 

однаковий зміст поведінки засудженого [775, с. 14–16]. 

Вивчення нами судової практики свідчить про те, що в практичній площині суди не 

мають конкретних правил для визначення досягнення певного ступеня виправлення 

засудженого та критеріїв для розмежування аналізованих понять. Це, за справедливим 

твердженням учених, є однією з основних законодавчих прогалин [630, c. 132; 1054, 

c. 378–379]. Унаслідок цього суди у разі застосування ст. 82 КК за однакових 

характеристик засудженого в одних випадках констатують те, що засуджений лише став 

на шлях виправлення, а в інших – те, що він уже довів своє виправлення [502; 503]. За 

таких обставин у абсолютній більшості випадків критерієм розмежування судами у разі 

застосування ст. 81 та ст. 82 КК є строк фактично відбутого засудженим покарання.  



 310 

Фактично у засудженого після відбуття встановленого законом строку 

покарання (ч. 4 ст. 82 КК), за умови сумлінної поведінки та сумлінного ставлення 

до праці, є декілька варіантів для зміни умов виконання покарання.  

За першого варіанта засуджений звертається до суду з клопотанням про заміну 

невідбутої частини покарання у виді позбавлення волі чи обмеження волі більш 

м’яким покаранням: у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю, арешту або громадських робіт. У разі застосування судом до 

засудженого ст. 82 КК і заміни йому покарання одним із зазначених більш м’яких 

видів покарання, засуджений має виконувати ці покарання до закінчення строку, 

визначеного рішенням суду. 

За другого варіанта засуджений звертається до суду з клопотанням про заміну 

невідбутої частини покарання більш м’яким покаранням у виді виправних робіт або 

обмеження волі. У разі застосування судом до засудженого ст. 82 КК і заміни йому 

покарання одним із зазначених більш м’яких видів покарань, засуджений у 

подальшому може на підставі ч. 5 ст. 82, ст. 81 КК звернутися до суду з 

клопотанням про його умовно-дострокове звільнення від відбування заміненого 

йому покарання. Суд у такому випадку має виходити із загального строку 

покарання, призначеного засудженому вироком суду, а не зі строку покарання, 

встановленого в рішенні про заміну невідбутої частини покарання більш м’яким 

(більш детально про це нами буде зазначено в підрозділі 5.2). 

І, нарешті, третій варіант дій для зміни умов виконання покарання: засуджений 

може не звертатися до суду з клопотанням про заміну невідбутої частини покарання 

більш м’яким, а почекати (відбуваючи подальший строк призначеного йому 

покарання) застосування до нього в подальшому умовно-дострокового звільнення 

від відбування призначеного покарання. Адже в судовій практиці трапляються 

випадки, коли засуджений може з наведених вище мотивів заперечувати проти 

застосування до нього ст. 82 КК [535]. 

Отже, засуджений, що демонструє сумлінну поведінку та сумлінне ставлення до 

праці, має вільно обирати найбільш оптимальний для себе варіант зміни умов 

виконання призначеного йому покарання.  
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Слід зазначити, що в кримінально-правовій доктрині з метою вирішення проблеми 

про критерії розмежування понять «засуджений став на шлях виправлення» і 

«засуджений довів виправлення» пропонуються певні зміни до законодавства. 

Зокрема, В. П. Герасименко [681, c. 125] та О. В. Ус [1202, c. 100] пропонують 

термінологічні звороти, що використовуються у ч. 2 ст. 81 КК «сумлінна поведінка» та 

«ставлення до праці», замінити термінологічним зворотом «зразкова поведінка та 

сумлінне ставлення до праці». Д. В. Казначеєва вважає, що на умовно-дострокове 

звільнення від відбування покарання мають заслуговувати не лише засуджені, що 

довели своє виправлення, а й особи, що «твердо стали на шлях виправлення» [893, 

c. 107]. Водночас А. А. Рибянцев вважає, що та обставина, що засуджений «твердо 

став на шлях виправлення», має характеризувати матеріальну підставу застосування 

ст. 82 КК [1097, c. 155–156]. 

Варто погодитися з Є. О. Письменським стосовно того, що під час вирішення 

аналізованого питання редакційні зміни законодавства не розв’яжуть проблеми в 

цілому. З огляду на це вчений має рацію і в тому, що для ефективного вирішення 

цього питання потрібно нормативно чітко конкретизувати та формалізувати 

підстави для визначення ступеня виправлення засудженого з урахуванням бальної 

системи. За такого підходу зробити висновок про те, що засуджений став на шлях 

виправлення і заслуговує на заміну невідбутої частини покарання, можна за умови 

накопичення засудженим не менше ніж 100 балів за певними показниками, а про те, 

що засуджений довів своє виправлення і заслуговує на умовно-дострокове 

звільнення від відбування покарання – за умови накопичення ним не менше ніж 

200 балів за певними показниками [1054, c. 382–387]. Водночас вважаємо, що 

запропонований Є. О. Письменським підхід щодо нормативної оцінки визначення 

ступеня виправлення засудженого з урахуванням бальної системи у зв’язку з 

дискусійністю та недоробленістю, на нашу думку, певних положень потребує 

подальшого вдосконалення (про це буде зазначено нижче).  

5.1.4 Види більш м’якого покарання, на яке може бути замінена невідбута 

частина покарання у виді обмеження або позбавлення волі 
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У кримінальному законі не визначено конкретних видів більш м’якого покарання, 

на яке може бути замінена невідбута частина покарання. Не містить будь-яких 

рекомендацій стосовно цього питання і ППВСУ від 26 квітня 2002 р. № 2 «Про 

умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини 

покарання більш м’яким». 

За змістом ч. 1 ст. 82 КК особам, що відбувають покарання у виді обмеження або 

позбавлення волі, невідбута частина покарання може бути замінена будь-яким більш 

м’яким строковим видом покарання.  

Визначаючи вид більш м’якого покарання, суд має орієнтуватися на систему 

покарань (ст. 51 КК), у якій покарання розташовані від більш м’якого до менш 

м’якого. Розглядаючи клопотання про заміну невідбутої частини покарання у виді 

позбавлення волі на певний строк, суд може замінити це покарання (якщо йти від 

менш м’якого до більш м’якого) і на обмеження волі, і на арешт, і на виправні чи 

громадські роботи, і на позбавлення права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю.  

В аналогічний спосіб суд може вирішити питання і про заміну невідбутої частини 

обмеження волі. Вона може бути замінена арештом, виправними чи громадськими 

роботами, позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю [717, с. 204–209]. 

Отже, у разі заміни покарання більш м’яким суд може застосувати строкові 

покарання не лише на один щабель нижче від призначеного судом покарання, а й на 

декілька щаблів. Зазначений висновок підтверджується і проведеним нами 

узагальненням судової практики щодо застосування ст. 82 КК. Зокрема, приймаючи 

рішення про заміну невідбутої частини покарання у виді обмеження чи позбавлення 

волі, суди заміняли їх на такі більш м’які покарання: громадські роботи – у 7,7 % 

справ; виправні роботи – у 26,9 % справ; арешт – у 2,9 % справ; обмеження волі – у 

62,5 % справ. 

Треба зазначити, що не всі науковці погоджуються з можливістю та доцільністю 

заміни невідбутої частини покарання у виді обмеження чи позбавлення волі на такі 

більш м’які види покарань, як арешт, виправні чи громадські роботи, позбавлення 
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права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Зокрема, 

І. С. Яковець вважає, що у разі заміни покарання більш м’яким суд може застосувати 

покарання лише на один щабель нижче від призначеного судом покарання. Тому, на 

думку автора, позбавлення волі може бути замінено виключно обмеженням волі, а 

обмеження волі – лише виправними роботами [1263, c. 48–49]. 

Є. О. Письменський, враховуючи, що суть такого покарання, як арешт, полягає в 

триманні засудженого в умовах суворої ізоляції від суспільства, висловлює сумніви 

щодо поліпшення становища засудженого у разі заміни обмеження волі (що має 

більш м’який режим відбування покарання) арештом [1054, c. 368]. Аналогічні 

сумніви стосовно цього питання висловлює й І. С. Яковець, вважаючи, що така сама 

невідповідність спостерігається і стосовно режимів відбування позбавлення волі на 

певний строк та арешту [1263, c. 50]. 

Своєю чергою, заміну невідбутої частини покарання виправними роботами 

Є. О. Письменський вважає допустимою лише за умови надання керівником 

підприємства, установи, організації або фізичної особи-підприємця та прирівняних 

до неї осіб гарантійного листа про майбутнє працевлаштування засудженого [1054, 

c. 369–371, 611]. 

З позиціями зазначених учених ми погодитися не можемо. Укотре нагадаємо, що 

ч. 1 ст. 82 КК і ППВСУ від 26 квітня 2002 р. № 2 не визначають видів більш м’яких 

покарань, на які може бути замінена невідбута частина призначеного судом 

покарання у виді обмеження волі чи позбавлення волі на певний строк. У цьому 

контексті вартий уваги і позитивний вітчизняний законодавчий досвід. Хоча у 

«старому» Кримінальному кодексі України (як і в ст. 82 КК 2001 р.) також не було 

прямо визначено видів таких більш м’яких покарань, однак у ч. 5 ст. 52 КК 1960 р. 

було чітко передбачено: «при заміні невідбутої частини позбавлення волі 

виправними роботами (курсив мій. – О. Г.) вони призначаються в межах строків, 

установлених законом для цих видів покарання, і не повинні перевищувати 

невідбутого строку покарання». Отже, заміна невідбутої частини покарання у виді 

позбавлення волі на певний строк виправними роботами була допустимою згідно з 

Кримінальним кодексом України 1960 р. Тому незрозуміло, чому окремі автори 
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вважають, що така заміна є неможливою за Кримінальним кодексом України 

2001 р. (за оцінками багатьох спеціалістів, він є більш гуманним) за відсутності 

прямої заборони у ст. 82 КК.  

У контексті аналізованого варті уваги також положення Закону України «Про 

пробацію», які визначають, що підставою для застосування пробації є ухвала суду 

про заміну покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк 

покаранням у виді громадських або виправних робіт (ст. 7) [868]. Отже, у цьому 

документі презюмується можливість заміни невідбутої частини покарання у виді 

обмеження чи позбавлення волі покараннями з системи покарань на декілька щаблів 

нижче. 

Чи можна заміняти невідбуту частину покарання у виді обмеження чи 

позбавлення волі арештом? На нашу думку, це можливо. Справді, у судовій 

практиці трапляються випадки, коли засуджені оскаржують рішення судів першої 

інстанції з тих мотивів, що замінене їм у порядку ст. 82 КК покарання у виді арешту, 

на їхню думку, не є більш м’яким (з огляду на суворість режиму відбування), 

порівняно з невідбутою частиною покарання у виді обмеження волі [94].  

Вважаємо, що для вирішення цього питання треба враховувати такі положення. 

Система покарань (ст. 51 КК) чітко визначає меншу суворість арешту порівняно з 

обмеженням волі та позбавленням волі на певний строк. 

Арешт як вид покарання зазначений у системі покарань раніше, ніж обмеження 

волі чи позбавлення волі на певний строк, а тому є більш м’яким [88]. Очевидно, в 

основу такої законодавчої оцінки покладено критерій меншої строковості арешту 

(від 3 до 6 місяців) порівняно зі строковістю обмеження волі (від 1 до 5 років) та 

позбавлення волі на певний строк (від 1 до 15 років). Про це свідчить, зокрема, й 

положення ст. 72 КК, згідно з яким одному дню арешту відповідають один день 

позбавлення волі, два дні обмеження волі. Формуючи таку пропорцію видів 

покарань, законодавець, очевидно, врахував умови режиму виконання цих покарань.  

Отже, вести мову про беззаперечну суворість арешту (порівняно з обмеженням 

волі), на нашу думку, можна лише в тому випадку, якщо невідбута частина 

покарання у виді обмеження волі замінена на арешт без врахування положень ст. 72 
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КК. Аналогічної позиції в цьому питанні дотримуються і суди під час ухвалення 

рішень [89]. Якщо ж невідбута засудженим частина покарання у виді обмеження 

волі чи позбавлення волі замінена судом на арешт з урахуванням положень ст. 72 

КК, підстав для скасування або зміни судового рішення у зв’язку з неправильним 

застосуванням закону України про кримінальну відповідальність ми не вбачаємо. 

Цікаво, а що про це думають самі засуджені? На нашу думку, цю проблему 

потрібно вивчати за допомогою соціологічних методів. Утім, уже зараз 

прогнозуємо, що відповіді респондентів (враховуючи індивідуальне сприйняття 

режиму відбування покарання) можуть істотно відрізнятися: комусь краще й далі 

відбувати 2 роки обмеження волі, а комусь – 6 місяців заміненого арешту. 

Ми не виключаємо, що суди можуть припускатися помилок стосовно 

нерівноцінної, так би мовити, заміни невідбутої частини обмеження волі арештом. 

Однак наскільки це поширене явище в судовій практиці? Доречно зазначити, що 

Є. О. Письменський та І. С. Яковець не наводять прикладів із судової практики, 

обмежуючись лише моделюванням правової ситуації. Нам також не вдалося 

відшукати в судовій практиці таких незаконних рішень. Можливо, їх просто немає.  

Отже, на нашу думку, відмовлятися законодавцю та судам від заміни невідбутої 

частини покарання у виді обмеження волі чи позбавлення волі арештом не потрібно. 

Водночас з метою недопущення погіршення становища засуджених у разі заміни 

невідбутої частини обмеження волі чи позбавлення волі більш м’яким видом 

покарання (зокрема й арештом) друге речення ч. 1 ст. 82 КК пропонуємо викласти в 

такій, наприклад, редакції: «У цих випадках більш м’яке покарання призначається в 

межах строків (розмірів), установлених у Загальній частині цього Кодексу для 

відповідного виду покарання, і не повинне перевищувати (з урахуванням положень, 

передбачених частиною 1 статті 72 цього Кодексу) невідбутого строку покарання, 

призначеного вироком».  

Чи може невідбута частина покарання у виді обмеження чи позбавлення волі 

бути замінена триманням у дисциплінарному батальйоні? Відповідь на це 

запитання є негативною. Як відомо, покарання у виді тримання в дисциплінарному 

батальйоні призначається військовослужбовцям (крім військовослужбовців-жінок) 
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(ч. 1 ст. 62 КК). Однак ці особи звільняються зі служби достроково у зв’язку з 

набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання 

у виді позбавлення волі (ст. 26 Закону України «Про військовий обов’язок і 

військову службу» [864]). Своєю чергою, до військовослужбовців строкової служби 

обмеження волі не застосовується (ч. 3 ст. 61 КК). Щодо можливості відновлення 

строкової служби після засудження варто зазначити, що громадяни України, які 

були засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, арешту 

чи виправних робіт, у тому числі зі звільненням від відбування покарання, 

звільняються від призову на строкову військову службу в мирний час (абз. 6 ч. 1 

ст. 18 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»). 

Отже, втрата статусу військовослужбовця строкової служби у зв’язку із 

засудженням та неможливість відновлення цього статусу є перешкодою для заміни 

засудженому в порядку ст. 82 КК невідбутої частини покарання більш м’яким 

покаранням у виді тримання в дисциплінарному батальйоні в мирний час.  

Чи може невідбута частина покарання у виді обмеження чи позбавлення волі 

бути замінена службовим обмеженням для військовослужбовців? Відповідь на це 

запитання також є негативною. Військовослужбовці, які проходять військову 

службу за призовом звільняються зі служби достроково у зв’язку з набранням 

законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді 

позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання (п. «Г» ч. 3 

ст. 26, п. «Д» ч. 4 ст. 26, Закону України «Про військовий обов’язок і військову 

службу»). Аналогічні наслідки настають і для військовослужбовців, які проходять 

військову службу за контрактом. Контракт припиняється (розривається), а вони 

звільняються з військової служби у зв’язку з набранням законної сили 

обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, 

обмеження волі або позбавлення військового звання (п. «Е» ч. 5 ст. 26 Закону 

України «Про військовий обов’язок і військову службу»).  

Отже, засудження військовослужбовця за вчинення злочину до позбавлення волі 

чи обмеження волі є перешкодою для заміни такому засудженому в порядку ст. 82 

КК невідбутої частини покарання більш м’яким покаранням у виді службового 
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обмеження для військовослужбовців унаслідок неможливості продовження 

військової служби. 

Водночас події, що відбуваються в Україні починаючи з 2014 р., змушують 

нагально переглянути положення вітчизняного законодавства, що наразі 

унеможливлюють заміну військовослужбовцям невідбутої частини покарання більш 

м’яким покаранням у виді службового обмеження. 

У 2014 р., прагнучи перешкодити волі українського народу до європейського 

майбутнього, Росія окупувала частину території України – Автономну Республіку 

Крим і місто Севастополь, розв’язала воєнну агресію на Сході України [1151]. Перед 

Української державою в ті часи гостро постало питання про забезпечення готовності 

держави і суспільства до оборони та відбиття зовнішньої агресії. З цією метою в 

Україні для підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України 

та інших військових формувань було проведено шість хвиль мобілізації населення. 

Збройні Сили України активно комплектувалися добровольчими батальйонами. 

Виявляли намір поповнити лави добровольців і чимало осіб з-поміж засуджених. 

Державна пенітенціарна служба України навіть підготувала пропозиції Міністерству 

юстиції України щодо застосування амністії для окремих категорій засуджених, які 

виявили бажання взяти участь у проведенні антитерористичної операції на Сході 

України [675]. Однак далі ініціатив ці наміри Державної пенітенціарної служби 

України не зрушилися. 

Вважаємо, що комплектування Збройних Сил України та інших військових 

формувань патріотично налаштованими фаховими спеціалістами з-поміж засуджених 

осіб цілком допустимо. Однак до цього треба підходити вкрай зважено. Видається, 

що за умови часткової мобілізації населення комплектування військових формувань 

із колишніх засуджених за тяжкі та особливо тяжкі злочини проти життя та здоров’я 

особи, власності, статевої свободи та недоторканості, волі тощо є недоцільним. Не 

менш спірним є також застосування саме амністії як безумовного виду звільнення від 

відбування покарання для окремих категорій засуджених, які виявили бажання взяти 

участь у проведенні антитерористичної операції (операції Об’єднаних сил). 

Доцільніше, на нашу думку, застосувати до цієї категорії осіб умовний вид 
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звільнення від покарання – заміну невідбутої частини покарання у виді обмеження чи 

позбавлення волі більш м’яким покаранням (ст. 82 КК). Однак постає питання, яким 

саме більш м’яким покаранням може бути замінена невідбута частина покарання у 

виді обмеження чи позбавлення волі такій категорії засуджених.  

Нагадаємо, що за змістом ч. 1 ст. 82 КК України особам, що відбувають покарання 

у виді обмеження або позбавлення волі, невідбута частина покарання може бути 

замінена будь-яким більш м’яким строковим видом покарання (обмеженням волі, 

арештом, виправними, громадськими роботами, позбавленням права обіймати певні 

посади або займатися певною діяльністю, у разі, коли злочин, за який засуджений 

відбуває покарання, був пов’язаний з його посадою або із зайняттям ним певною 

діяльністю). Проте, на нашу думку, жодне з цих покарань неможливо і недоцільно 

призначати засудженим, які добровільно виявляють бажання взяти участь у 

проведенні антитерористичної операції (операції Об’єднаних сил).  

Єдиним покаранням, на нашу думку, на яке може бути замінена невідбута частина 

покарання у виді обмеження або позбавлення волі, для таких засуджених є службові 

обмеження для військовослужбовців (ст. 58 КК України). Каральний зміст цього 

покарання полягає в тому, що із суми грошового забезпечення засудженого до 

службового обмеження провадиться відрахування в доход держави у розмірі, 

встановленому вироком суду, в межах від десяти до двадцяти відсотків. Під час 

відбування цього покарання засуджений не може бути підвищений за посадою, у 

військовому званні, а строк покарання не зараховується йому в строк вислуги років для 

присвоєння чергового військового звання (ч. 2 ст. 58 КК України). Однак, як зазначено 

вище, українське законодавство виключає можливість застосування цього покарання у 

порядку заміни, передбаченої ст. 82 КК, унаслідок неможливості продовжити або 

розпочати військову службу в мирний час особою, засудженою за вчинення злочину. 

Видається, що у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній 

безпеці, законодавець має відшуковувати винятки із загальних правил.  

Призначення у порядку заміни засудженим, які виявили бажання проходити 

військову службу за контрактом в особливий період, службового обмеження для 

військовослужбовців з правовими наслідками, передбаченими ч. 6 ст. 82 КК 
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України, є більш доцільним під час правового регулювання аналізованого питання 

[789, c. 195–198]. Застосування до цієї категорії засуджених виду звільнення від 

покарання, пов’язаного з необхідністю подальшої позитивної поведінки (сумлінної 

служби), сприятиме процесу виправлення таких засуджених і орієнтуватиме їх на 

недопущення порушення закону в майбутньому під час несення служби. До того ж 

для цієї категорії осіб, враховуючи ризики, варто встановити більш ліберальні строки 

фактичного відбуття засудженим строку покарання. На таку заміну невідбутої частини 

покарання більш м’яким, на нашу думку, мають розраховувати і особи, засуджені за 

корупційні злочини. Чимало таких засуджених мали (мають) військові або спеціальні 

звання і є досвідченими у несенні (проходженні) служби, зокрема, у Збройних Силах, 

органах Державної пенітенціарної служби, Служби безпеки, інших військових 

формуваннях, у Національній поліції, Державній фіскальній службі, Митній службі. 

Отже, як варіант пропонуємо доповнити Кримінальний кодекс України 

статтею 821 (див. додаток Є) [735, с. 29–31]. Очевидно, що разом із змінами 

кримінального законодавства в аналізованій сфері внесення змін потребує і 

законодавство про військову службу. 

Чи може невідбута частина покарання у виді обмеження чи позбавлення волі 

бути замінена штрафом? Насамперед зазначимо, що будь-яких обмежень стосовно 

заміни невідбутої частини покарання у виді обмеження або позбавлення волі на 

штраф Верховний Суд України у ППВСУ від 26 квітня 2002 р. № 2 «Про умовно-

дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини 

покарання більш м’яким» не встановлює. У судовій практиці судів першої інстанції 

це питання вирішується позитивно. Вирішуючи питання про заміну невідбутої 

частини покарання у виді позбавлення волі на більш м’які види покарань, суди 

замінюють невідбуту частину цього покарання штрафом [451; 485–487].  

Водночас, на думку більшості юристів (з якою ми погоджуємося), особам, що 

відбувають покарання у виді обмеження чи позбавлення волі, невідбута частина цих 

покарань не може бути замінена штрафом. Такий спільний правовий висновок 

ґрунтується на тому, що заміні в порядку ст. 82 КК підлягають лише строкові, а не 

одноактні види покарань [681; 951, c. 64; 1054, c. 368; 1069, c. 53; 1073, c. 188; 1201, 



 320 

c. 185]. Аналогічної позиції в цьому питанні дотримуються і суди апеляційної 

інстанції. Зокрема, в ухвалі від 24 грудня 2013 р. у справі М. Апеляційний суд 

Полтавської області чітко зазначив: «зі змісту закону випливає, що строкове 

покарання може бути замінене іншим, більш м’яким видом покарання, яке також 

має строковий характер. Штраф до таких покарань не відноситься» [201]. 

Отже, невідбута частина покарання у виді обмеження чи позбавлення волі не 

може бути замінена штрафом. 

У судовій практиці неоднозначно вирішується питання про заміну невідбутої 

частини покарання у виді обмеження чи позбавлення волі виправними роботами, у разі 

якщо не відбута засудженим частина цих покарань перевищує передбачену законом 

максимальну межу покарання у виді виправних робіт. Окремі суди відмовляють у 

задоволенні подань про заміну не відбутої засудженим частини покарання у виді 

обмеження чи позбавлення волі виправними роботами, оскільки не відбута засудженим 

частина цих покарань перевищує встановлену ч. 1 ст. 57 КК максимальну межу 

виправних робіт у 2 роки [22; 195; 212]. Водночас інші суди вважають, що це не є 

перешкодою для застосування до засудженого ст. 82 КК [139; 194]. 

Остання позиція є більш обґрунтованою. Передусім зазначимо, що прямої 

заборони такої заміни ані в кримінальному законодавстві, ані в згаданій вище 

постанові Пленуму Верховного Суду України немає. Установлена законом вимога 

про необхідність призначення виправних робіт у межах строків, установлених у 

Загальній частині Кримінального кодексу для цього виду покарання, зумовлена 

необхідністю дотримання судом положень Загальної частини цього Кодексу в 

кожній справі. Закріпивши в ч. 1 ст. 82 КК аналізоване положення, законодавець 

тим самим вимагає від суду дотримуватися правил та особливостей застосування 

окремих видів покарання не лише під час визначення виду та міри покарання за 

вчинений злочин (п. 2 ч. 4 ст. 374, ст. 420, п. 4 ч. 1 ст. 436 КПК), а й у подальшому 

під час виконання судового рішення (ст. 537 КПК). Таке положення є однією зі 

складових загальних засад призначення покарання (п. 2 ч. 1 ст. 65 КК), що має 

подальший вияв під час вирішення судом питання про звільнення від покарання, 
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утворюючи в такий спосіб «загальну засаду звільнення від покарання» (про це 

зазначено в підрозділі 1.4 дисертації) [767, с. 660].  

Інакше кажучи, законодавець визначив, що під час вирішення питання про заміну 

невідбутої частини покарання у виді обмеження чи позбавлення волі виправними 

роботами суд не може призначити виправні роботи на строк більший, ніж 2 роки, і 

відрахувати в дохід держави більше, ніж 20 відсотків із суми заробітку засудженого 

(ч. 1 ст. 57 КК). Те саме стосується і питання про заміну невідбутої частини 

покарання у виді обмеження чи позбавлення волі іншими більш м’якими видами 

покарань. Суд у разі застосування ст. 82 КК не може призначити громадські роботи 

на строк більший, ніж 240 годин, і більше, ніж 4 години на день (ч. 2 ст. 56 КК), а 

арешт на строк більший, ніж 6 місяців (ч. 1 ст. 60 КК). Своєю чергою, у разі заміни 

невідбутої частини покарання у виді позбавлення волі обмеженням волі останнє не 

може бути призначене на строк більший, ніж 5 років (ч. 2 ст. 61 КК). 

Аналогічний підхід має використовувати суд і для визначення мінімальної межі 

більш м’якого виду покарання, на яке замінюється невідбута частина покарань у 

виді обмеження чи позбавлення волі. Вона не може бути меншою, ніж та, що 

передбачена для відповідних більш м’яких видів покарань у ч. 2 ст. 56, ч. 1 ст. 57, 

ч. 1 ст. 60, ч. 2 ст. 61 КК. 

Та обставина, що не відбута засудженим частина покарання у виді обмеження чи 

позбавлення волі у разі його заміни може перевищувати передбачені законом 

максимальні межі покарань у виді громадських робіт, виправних робіт, арешту, не є, на 

нашу думку, перешкодою для застосування цих покарань. Адже підставою для обрання 

судом певного більш м’якого виду покарання є ступінь виправлення засудженого. Крім 

того, треба враховувати, що, обираючи вид більш м’якого покарання, суд не 

зобов’язаний призначати його виключно в мінімальній чи максимальній межі. Таке 

покарання може бути призначене на будь-який строк, однак у межах, установлених у 

Загальній частині Кримінального кодексу для цього виду покарання. 

З метою уникнення правозастосовних проблем у судовій практиці ч. 1 ст. 82 КК 

потрібно викласти в такій, наприклад, редакції: «Особам, що відбувають покарання 

у виді обмеження або позбавлення волі, невідбута частина покарання може бути 
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замінена судом будь-яким більш м’яким строковим покаранням із передбачених 

статтею 51 цього Кодексу» [717, с. 206]. Відповідних коректив у зв’язку з цим 

потребують і рекомендації Пленуму Верховного Суду у цій сфері [744, с. 95–101]. 

Чи є обов’язковим у разі заміни невідбутої частини покарання виправними 

роботами надання засудженим гарантійного листа про своє майбутнє 

працевлаштування? Загалом, саму ідею Державної пенітенціарної служби України 

про надання засудженим документа, що підтверджує його майбутнє 

працевлаштування, варто оцінити схвально. Однак постає запитання: чи має надання 

цього документа бути обов’язковим для засуджених? На нашу думку, ні!  

Ми підтримуємо тих юристів, які вважають, що відсутність довідок про майбутнє 

місце роботи засудженого не може бути підставою для відмови в застосуванні ст. 82 

КК. Правильно звертає увагу М. В. Романов на ту обставину, що такі довідки ні до 

чого не зобов’язують роботодавця і мають виключно формальний характер [1115, 

c. 55]. Постає й інше запитання: наскільки такі довідки підтверджують справжні 

наміри потенційного роботодавця? Не можна виключати, що після очної співбесіди з 

потенційним працівником і належної перевірки його документів (зокрема про освіту, 

кваліфікацію, засудження) власник підприємства, установи, організації може змінити 

своє попереднє рішення про прийом на роботу засудженого. Обмежуються також у 

цьому контексті і права тих засуджених, які, не маючи певних зв’язків на волі, не 

можуть вирішити питання про отримання такої довідки з майбутнього місця роботи і 

надати її суду, на що доречно звертає увагу О. Барков [631, c. 121]. 

У подальшому ми наголошуватимемо на перспективності підходу, згідно з яким 

засуджений, що претендує на УДЗ, має розробити план свого подальшого 

законослухняного життя. Вважаємо, що такий підхід має використовуватися і щодо 

засуджених, які претендують на заміну невідбутої частини покарання виправними 

роботами (як і будь-якими іншими більш м’якими видами покараннями). У цьому 

плані засуджений має обов’язково відобразити спосіб життя, який він хоче вести, 

вид та рід суспільно корисної діяльності, потенційне місце роботи та проживання 

тощо. Якщо реалізація такого плану додатково підтверджується ще й відповідними 

довідками чи гарантійними листами від потенційного роботодавця – це є 
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додатковим «плюсом». Однак відсутність таких довідок чи гарантійних листів не 

може свідчити про неможливість реального виконання виправних робіт засудженим.  

Засуджений має усвідомлювати, що всю відповідальність за невиконання 

виправних робіт реально несе виключно він, а не роботодавець, який видав довідку чи 

гарантійний лист про працевлаштування. У разі заміни невідбутої частини покарання 

виправними роботами засудженому має надаватися чітко визначений строк, протягом 

якого він має влаштуватися на роботу. У разі ухилення від влаштування на роботу 

засуджений має направлятися для відбування позбавлення волі чи обмеження волі, 

призначеного вироком суду відповідно. У цьому контексті варті уваги положення 

ст. 522 КК 1960 р. (умовне звільнення з місць позбавлення волі з обов’язковим 

залученням засудженого до праці): якщо умовно звільнений ухилявся від роботи або 

систематично чи злісно порушував трудову дисципліну, громадський порядок або 

встановлені для нього правила проживання, він направлявся за ухвалою суду для 

відбування позбавлення волі, призначеного вироком. За цих обставин час ухилення 

від роботи не зараховувався, а час, протягом якого умовно звільнений працював, міг 

бути зарахований судом частково або повністю до строку відбування покарання з 

розрахунку день за день (ч. 5 cт. 522 КК 1960 р.). Вважаємо, що подібні положення 

варто закріпити і в ст. 82 КК (див. Додаток Є).     

5.1.5 Визначення судом виду більш м’якого покарання, на яке може бути 

замінена невідбута частина покарання (формалізація правил заміни невідбутої 

частини покарання більш м’яким)  

Ані кримінальне законодавство, ані судова практика не дають чітких 

рекомендацій щодо правил визначення судом виду більш м’якого покарання, на яке 

може бути замінена невідбута частина покарання у виді обмеження чи позбавлення 

волі. У ППВС «Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну 

невідбутої частини покарання більш м’яким» від 26 квітня 2002 р. № 2 судам 

рекомендовано під час судового розгляду ретельно з’ясовувати ставлення засудженого 

до вчиненого злочину, праці та навчання, додержання ним вимог режиму, участь у 

самодіяльних організаціях засуджених, а також його наміри щодо долучення до 

суспільно корисної праці та потребу в наданні допомоги в обранні місця проживання і 
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працевлаштування (абз. 2 п. 17). Отже, відповіді на запитання: який саме вид більш 

м’якого покарання і в яких саме випадках має обрати суд, цей документ не містить. У 

судовій практиці це питання суд вирішує на власний розсуд з урахуванням ступеня 

виправлення засудженого та конкретних обставин справи [181]. 

Раніше ми зазначали, що під час вирішення питання про заміну невідбутої 

частини покарання більш м’яким суди враховують (мають враховувати) 

характеристики засудженого у різних аспектах Поєднання різних характеристик 

засудженого в різних аспектах його поведінки та ставлення до праці має впливати і 

на визначення судом виду більш м’якого покарання, на яке має бути замінена 

невідбута частина покарання (це питання не досліджено у вітчизняній кримінально-

правовій доктрині). На нашу думку, суди мають користуватися правилами 

формалізації заміни невідбутої частини покарання більш м’яким. 

Формалізація правил заміни невідбутої частини покарання більш м’яким – це 

підпорядкованість обрання судом виду і міри покарання (у разі його заміни) системі 

встановлених критеріїв, які обмежують можливість довільного обрання виду і міри 

більш м’якого покарання. Ця система, на нашу думку, має складатися з показників 

оцінки виправлення засудженого в балах крізь призму його поведінки та ставлення до 

праці в зазначених вище сферах. У різних сферах оцінки поведінки засудженого та 

ставлення його до праці він має набрати мінімально необхідну кількість балів [778 ]. 

Вважаємо, що передусім потребує оцінювання ставлення засудженого до 

вчиненого злочину. Це, так би мовити, обов’язкова передумова для подальшого 

вирішення питання про сумлінність поведінки засудженого. Якщо засуджений не 

визнає вини у вчиненому злочині і не кається, його поведінку не можна визнати 

сумлінною. Ставлення засудженого до вчиненого злочину оцінюється в межах 0–

25 балів. Другим блоком системи цих критеріїв є оцінювання ставлення 

засудженого до суспільного життя. Ставлення засудженого до суспільства 

оцінюється в межах 0–20 балів. Третій блок – оцінювання ставлення засудженого 

до режиму відбування покарання. У цьому контексті в межах 0–35 балів оцінюється 

дотримання засудженим режиму відбування покарання та обов’язків, встановлених 

Правилами внутрішнього трудового розпорядку установ виконання покарання. 
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Також важливо оцінити ставлення засудженого до майбутнього життя. Цей 

чинник оцінюють у межах 0–10 балів.  

І, насамкінець, у межах 0–50 балів оцінюють ставлення засудженого до праці 

(див. Додаток Е, табл. Е. 1). 

Поєднання наведених вище характеристик засудженого в різних аспектах його 

поведінки та ставлення до праці дає змогу вирахувати загальну кількість балів, яку 

суд має врахувати для визначення виду більш м’якого покарання у разі застосування 

ст. 82 КК. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати засуджений, залежить виключно 

від його поведінки та ставлення до праці, кількості отриманих заохочень і стягнень 

тощо. Сукупно набрана кількість балів демонструє, на нашу думку, різні рівні 

становлення засудженого на шлях виправлення: від рівня «А» (найвищий) до рівня 

«D» (достатній для застосування ст. 82 КК) у разі відбування покарання у виді 

позбавлення волі на певний строк і від рівня «А» (найвищий) до рівня «С» (достатній 

для застосування ст. 82 КК) у разі відбування покарання у виді обмеження волі. 

Не претендуючи на остаточне вирішення цього питання, вважаємо за можливе 

встановити взаємозалежність між кількістю набраних засудженим балів та видом 

більш м’якого покарання, на яке має бути замінена невідбута частина покарання. 

Якщо засуджений набрав 120 і більше балів і демонструє рівень виправлення «А», 

невідбута частина покарання у виді позбавлення волі може бути замінена на 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю чи 

громадські роботи; у разі набрання засудженим від 90 до 120 балів і досягнення 

рівня «В» – на виправні роботи; у разі набрання ним від 60 до 89 балів і досягнення 

рівня «С» – на арешт; у разі набрання від 45 до 59 балів – на обмеження волі. Якщо 

засуджений набрав менше ніж 45 балів у сукупності, то він вважається таким, що не 

став на шлях виправлення. 

Подібна пропорційність має бути встановлена і щодо засуджених до обмеження 

волі, які претендують на застосування щодо них положень ст. 82 КК. Якщо 

засуджений набрав 120 і більше балів і демонструє рівень виправлення «А», невідбута 

частина покарання у виді обмеження волі може бути замінена на позбавлення права 
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обіймати певні посади або займатися певною діяльністю або громадські роботи; у разі 

набрання засудженим від 90 до 119 балів і досягнення рівня «В» – на виправні роботи; 

у разі набрання ним від 45 до 89 балів і досягнення рівня «С» – на арешт. Якщо 

засуджений набрав менше ніж 45 балів у сукупності, то він так само вважається 

таким, що не став на шлях виправлення (див. табл. Е. 2)  [719, с. 129–133]. 

Водночас, визначаючи вид більш м’якого покарання у порядку ст. 82 КК, суди 

мають враховувати положення кримінального закону щодо неможливості застосування 

у разі заміни невідбутої частини покарання певних видів покарань до певних категорій 

осіб (частини 2 статей 56, 57, частини 3 статей 60, 61 КК). Іншими словами, врахувати 

підсистем покарань для різних категорій засуджених [700, с. 35–37]. 

Отже, застосуванню судом певного виду більш м’якого покарання, навіть у разі 

досягнення засудженим певного рівня виправлення, може завадити певний 

соціальний статус особи. Ігнорування судом наведених положень кримінального 

закону обґрунтовано призводить до скасування рішення суду про застосування 

ст. 82 КК [160]. У такому разі суд насамперед має вивчити питання про призначення 

засудженому виду покарання, яке є більш м’яким порівняно з тим, котре суд не зміг 

призначити у зв’язку з певним статусом особи. 

Вважаємо, що з метою обмеження суддівського розсуду під час вирішення 

питання про заміну невідбутої частини покарання більш м’яким ст. 82 КК потрібно 

доповнити такими, зокрема, новими положеннями [719, с. 133–133]:  

«Під час вирішення питання про заміну невідбутої частини покарання більш 

м’яким суд враховує ставлення засудженого до вчиненого злочину, суспільного 

життя, режиму відбування покарання, майбутнього життя та праці.  

У разі заміни невідбутої частини покарання більш м’яким засудженому має бути 

визначене покарання, необхідне і достатнє для його подальшого виправлення та 

запобігання новим злочинам. Більш суворий вид покарання з передбачених законом 

визначається лише у разі, якщо менш суворий вид покарання буде недостатнім для 

подальшого виправлення засудженого та запобігання вчиненню ним нових злочинів».  
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На нашу думку, доповнення ст. 82 КК таким приписом не лише відповідатиме 

принципам доцільності та справедливості покарання, а й посилюватиме значення 

вимоги, сформульованої у ч. 3 ст. 82 КК. 

Аналогічний підхід треба використовувати і в практиці умовно-дострокового 

звільнення від відбування покарання. Це питання має бути формалізованим. На нашу 

думку, формалізація правил умовно-дострокового звільнення від відбування покарання – 

це підпорядкованість застосування умовно-дострокового звільнення від відбування 

покарання системі встановлених критеріїв, які обмежують можливість довільного 

звільнення від подальшого відбування покарання. На умовно-дострокове звільнення від 

відбування покарання заслуговують засуджені, які набрали не менше ніж 90 балів. За 

такого виправлення засуджені можуть розраховувати на умовно-дострокове звільнення. 

Ми усвідомлюємо, що перевірити ефективність запропонованої нами концепції 

формалізації правил заміни невідбутої частини покарання більш м’яким та умовно-

дострокового звільнення від відбування покарання на практиці можна було б шляхом  

проведення правового експерименту. Для цього у березні 2016 року ми звернулися до 

Інституту кримінально-виконавчої служби з пропозицією створити на базі цієї 

установи робочу групу щодо розробки та запровадження в діяльність установ 

виконання покарань положень зазначеної концепції. Для цього мною були розроблені 

проекти двох документів: «Інструкція про підготовку установами виконання 

покарання подань про застосування заміни невідбутої частини покарання більш 

м’яким та умовно-дострокового звільнення від відбування покарання» та «Методичні 

рекомендації щодо підготовки установами виконання покарання подань про заміну 

невідбутої частини покарання більш м’яким та умовно-дострокове звільнення від 

відбування покарання» (див. акт впровадження в науково-дослідну та освітню 

діяльність Інституту кримінально-виконавчої служби результатів дисертації від 21 

січня 2019 р.).  

Правовий експеримент щодо впровадження розробленої нами концепції 

формалізації правил дострокового звільнення від подальшого відбування покарання 

було запропоновано провести у Білоцерківській виправній колонії № 35, Бучанській 

виправній колонії № 85 та Бориспільській виправній колонії № 119. Після 
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проведення правового експерименту (виявлення недоліків цієї концепції та 

визначення шляхів її вдосконалення) та обговорення його результатів за участі 

експертів, ця концепція могла б бути поширена в усіх установах Державної 

пенітенціарної служби України. На жаль, наші пропозиції залишаються наразі 

нереалізованим науковим концептом. Сподіваємося на те, що вони колись 

отримають своє практичне втілення.  

Відповідно до ч. 1 ст. 82 КК більш м’яке покарання призначається засудженому в 

межах строків, установлених у Загальній частині цього Кодексу для цього виду 

покарання, і не повинне перевищувати невідбутого строку покарання, призначеного 

вироком. 

Вивчення нами судової практики свідчить про те, що у разі визначення більш 

м’якого виду покарання, на яке замінюється невідбута частина покарання, суди 

припускаються типових помилок [776, с. 15–18]: не визначають строку більш м’якого 

виду покарання, на яке замінюється невідбута частина покарання [330]; призначають 

більш м’яке покарання, яке перевищує невідбутий строк покарання, призначений 

вироком [239]; призначають більш м’яке покарання, строк якого перевищує строк, 

установлений у Загальній частині КК для цього виду покарання [313]. 

Звільнення від додаткового покарання у разі заміни невідбутої частини 

основного покарання більш м’яким. Відповідно до ч. 2 ст. 82 КК у разі заміни 

невідбутої частини основного покарання більш м’яким засудженого може бути 

звільнено також і від додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати 

певні посади чи займатися певною діяльністю. Під час вирішення цього питання 

суди мають враховувати ступінь виправлення особи, вид покарання, на яке 

заміняється невідбута частина покарання, а також інші обставини справи. 

Звільнення від цього додаткового покарання у разі застосування ст. 82 КК 

зумовлено розумною турботою держави про майбутню працевлаштованість 

засудженого, його соціальною реабілітацією та адаптацією. Особливої ваги таке 

звільнення набуває у разі застосування більш м’якого покарання у виді виправних 

робіт. Утім, суди повинні мати на увазі, що застосування судом цього покарання під 

час постановлення вироку свого часу було зумовлено суспільною небезпекою 
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перебування винного в певному професійному статусі у разі обіймання ним певної 

посади або зайняття певною діяльністю. У зв’язку з цим суд має вкрай помірковано 

приймати рішення про звільнення засудженого від цього додаткового покарання за 

злочини, пов’язані, зокрема, з медичною, освітньою, правоохоронною та службовою 

діяльністю, діяльністю у сфері правосуддя, а також у разі вчинення «транспортного» 

злочину у стані сп’яніння. 

Звільнення від додаткового покарання є безумовним (абз. 2 п. 7 ППВСУ від 

26 квітня 2002 р. № 2 «Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання 

і заміну невідбутої частини покарання більш м’яким»). 

Вивчення нами кримінальних справ свідчить про те, що в судовій практиці будь-

яких складнощів під час звільнення від додаткового покарання у разі заміни 

невідбутої частини основного покарання більш м’яким не виникає. Однак 

трапляються випадки, коли суди у разі застосування ст. 82 КК, вважаємо, 

безпідставно відмовляють у звільненні від додаткового покарання, оскільки 

помилково вважають, що ч. 2 цієї статті не передбачає можливості звільнення від 

такої діяльності, як «позбавлення права керувати транспортними засобами на 

певний строк» [484]. 

Правові наслідки заміни невідбутої частини покарання більш м’яким. 

Правові наслідки заміни невідбутої частини покарання більш м’яким можуть бути 

сприятливими або несприятливими для засудженого. 

Сприятливий наслідок настає в тому разі, якщо особа, якій невідбута частина 

покарання була замінена судом на більш м’яке покарання, не вчинить нового 

злочину. Після виконання чи відбуття заміненого більш м’якого покарання особа 

звільняється від покарання в загальному порядку. 

Узагальнення судової практики свідчить про те, що суди неоднозначно вирішують 

питання про можливість застосування амністії щодо осіб, яким покарання було 

пом’якшено на підставі ст. 82 КК. Зокрема, постановою Олександрівського районного 

суду Кіровоградської області від 2 червня 2011 р. засудженому Ж. невідбута частина 

покарання у виді обмеження волі була замінена на виправні роботи. У подальшому 

постановою Скадовського районного суду Херсонської області від 28 жовтня 2011 р. 
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Ж. звільнено від відбування невідбутої частини покарання у виді виправних робіт у 

зв’язку з актом амністії від 8 липня 2011 р. Скасовуючи цю постанову, суд касаційної 

інстанції, вважаємо, правильно зазначив, що виправні роботи не призначалися 

обвинувальним вироком суду, а є заміненими з обмеження волі постановою 

Олександрівського районного суду Кіровоградської області від 2 червня 2011 р. 

Враховуючи, що Ж. не засуджувався до покарання у виді обмеження волі, а амністія 

застосовується до осіб, яким це покарання призначено вироком суду, Ж. не є 

суб’єктом акту амністії, а його звільнення від покарання на підставі Закону України 

«Про амністію у 2011 році» – безпідставне [433]. 

Несприятливий наслідок настає, якщо засуджений протягом відбування більш 

м’якого покарання вчинить новий злочин. Якщо особа, відбуваючи більш м’яке 

покарання, вчинить новий злочин, суд до покарання за знову вчинений злочин 

приєднує невідбуту частину більш м’якого покарання за правилами, передбаченими 

у статтях 71 і 72 КК. Вивчення нами кримінальних справ свідчить про те, що 

нерідко суди ігнорують це положення кримінального закону. Безсумнівно, 

ухвалення судами таких рішень є неправильним застосуванням закону про 

кримінальну відповідальність [120; 434]. 

Слід зазначити, що в судовій практиці нерідко знов вчиненим злочином суди 

вважають ухилення особи від відбування заміненого більш м’якого покарання, що 

було застосовано в порядку ст. 82 КК (частини 1, 2 ст. 389, ч. 1 ст. 390 КК) [351; 

435]. Утім, як зауважив з цього приводу Верховний Суд України (він розглядав 

питання про неоднакове застосування одних і тих самих норм кримінального закону 

щодо подібних суспільно небезпечних діянь), визнання особи винною в ухиленні від 

відбування виправних робіт (ч. 2 ст. 389 КК), призначених їй у порядку заміни на 

більш м’яке покарання, до якого її було засуджено (ст. 82 КК), є аналогією і 

неправильним застосуванням закону про кримінальну відповідальність. Особа, якій 

покарання у виді виправних робіт застосоване в порядку ст. 82 КК, не повинна нести 

кримінальну відповідальність за ч. 2 ст. 389 КК, оскільки вона (особа) прямо не 

названа в диспозиції зазначеної норми кримінального закону як суб’єкт цього 

злочину, хоч і має з ним дещо споріднений статус. Адже у ст. 389 КК суб’єктом 
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злочину названо особу, яка засуджена до певних видів покарань обвинувальним 

вироком суду, а не ту, що відбуває ці покарання на підставі інших судових рішень 

(постанов чи ухвал) [320]. Отже, за такої позиції Верховного Суду України можна 

зробити висновок про те, що новим вчиненим злочином у контексті ч. 6 ст. 82 КК 

слід вважати будь-який знов вчинений особою злочин, за винятком ухилення особи 

від відбування заміненого більш м’якого покарання в порядку ст. 82 КК.  

До неповнолітніх заміна невідбутої частини покарання більш м’яким покаранням 

не застосовується (ч. 4 ст. 107 КК). 

5.2 Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання (ст. 81 КК) 

Подальше виконання покарання стосовно засудженого, який довів своє 

виправлення, є недоцільним. У такому разі закон дозволяє звільнити засудженого 

від відбування покарання до закінчення його строку.  

Умовно-достроковим цей вид звільнення від відбування покарання названо тому, 

що засуджений звільняється від фактичного відбування призначеного покарання 

достроково за певної умови – невчинення нового злочину протягом невідбутого 

строку покарання.  

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може бути застосовано 

щодо осіб, які відбувають і основні, і додаткові покарання. Якщо засуджений 

звільняється умовно-достроково від відбування і основного, і додаткового 

покарання, таке умовно-дострокове звільнення від відбування покарання є повним 

[561]. Якщо засуджений звільняється умовно-достроково від відбування лише 

основного покарання, однак продовжує реально відбувати додаткове покарання, 

таке умовно-дострокове звільнення від відбування покарання є частковим [200]. 

Отже, суд може не знайти підстав для умовно-дострокового звільнення засудженого 

від відбування додаткового покарання.  

5.2.1 Покарання, від яких засуджений може бути звільнений умовно-

достроково 

Основні покарання, від яких засуджений може бути звільнений умовно-

достроково. Відповідно до ч. 1 ст. 81 КК умовно-дострокове звільнення від 
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відбування покарання може бути застосовано щодо осіб, які відбувають лише такі 

основні покарання: 1) виправні роботи (ст. 57 КК); 2) службові обмеження для 

військовослужбовців (ст. 58 КК); 3) обмеження волі (ст. 61 КК); 4) тримання в 

дисциплінарному батальйоні військовослужбовців (ст. 62 КК); 5) позбавлення волі 

(ст. 63 КК) [769, с. 400–401]. 

Проведене нами узагальнення судової практики (вивчено 210 судових рішень про 

застосування ст. 81 КК) свідчить про те, що умовно-дострокове звільнення від 

відбування покарання щодо осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі 

на певний строк, застосовується значно частіше. Серед усіх засуджених, стосовно 

яких суди вирішували питання про умовно-дострокове звільнення від відбування 

покарання, кількість осіб, котрі відбували позбавлення волі на певний строк, 

становила 83,1 %; засуджених, які відбували виправні роботи – 9,3 % осіб; 

засуджених, що відбували обмеження волі – 6,5 % осіб. Випадків застосування 

ст. 81 КК до військовослужбовців нам на час проведення узагальнення судової 

практики встановити не вдалося. 

Чи може умовно-дострокове звільнення від відбування покарання бути 

застосоване щодо осіб, які відбувають основне покарання у виді довічного 

позбавлення волі? Окремі українські юристи висловлюють думку про те, що умовно-

дострокове звільнення від відбування покарання може бути застосоване також і щодо 

осіб, які відбувають покарання у виді довічного позбавлення волі. Вони уточнюють, 

що таке звільнення від відбування покарання можливе лише у разі попереднього 

помилування засудженого Президентом України та заміни засудженому довічного 

позбавлення волі на позбавлення волі на строк не менше 25 років (ч. 2 ст. 87 КК). 

Вирішуючи питання про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання 

такого засудженого, суд має брати до уваги строки, передбачені п. 3 ч. 3 ст. 81 КК, що 

мають обраховуватися з моменту заміни засудженому довічного позбавлення волі на 

позбавлення волі на строк не менше 25 років [682, c. 116–118; 893, c. 99]. Інші 

вітчизняні вчені пропонують ввести до КК норму, що передбачатиме пряму 

можливість умовно-дострокового звільнення осіб, засуджених до довічного 
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позбавлення волі, від відбування цього покарання після відбуття такими особами 

25 років позбавлення волі [996, c. 151–152; 1014, c. 190–191]. 

З позицією про можливість застосування умовно-дострокового звільнення осіб, 

засуджених до довічного позбавлення волі, категорично не погоджується 

Є. В. Письменський. Автор вважає, що за сьогоднішньої редакції ст. 81 КК суд не 

може вирішувати такого питання навіть після помилування засудженого і заміни 

йому довічного позбавлення волі на покарання у виді позбавлення волі на певний 

строк. Більше того, автор узагалі заперечує саму доцільність застосування цього 

виду звільнення від відбування покарання до осіб, засуджених до довічного 

позбавлення волі [1053, c. 174–176]. 

Ми погоджуємося з тими юристами, які допускають можливість умовно-

дострокового звільнення від відбування покарання осіб, засуджених до довічного 

позбавлення волі, яким це покарання в порядку помилування замінено не менше як 

на 25 років позбавлення волі. Слід зазначити, що у ст. 81 КК йдеться не про 

призначене судом покарання, а про покарання, що відбуває засуджений. У разі 

заміни засудженому покарання у виді довічного позбавлення волі в порядку 

помилування таким покаранням, що відбуває засуджений, є позбавлення волі на 

строк не менше як 25 років. Погоджуються з таким положенням й інші українські 

вчені (при цьому вони вважають звільнення від відбування покарання у виді 

довічного позбавлення волі Л. Кушинської Президентом України П. Порошенком 

суперечливим закону) [1267, c. 295–296].  

Якщо допустити, що довічне позбавлення волі таким засудженим було замінено на 

25 років позбавлення волі, то з урахуванням положень п. 3 ч. 3 ст. 81 КК на умовно-

дострокове звільнення від відбування покарання вони можуть розраховувати (у разі 

доведення свого виправлення) не раніше ніж через 18,7 року. Невідбута частина 

покарання для таких засуджених становитиме 6,3 року. Вважаємо, що це більш ніж 

достатній іспитовий строк для засуджених, які більшу частину свого життя провели в 

ув’язненні, є здебільшого особами пристарілого віку, мають погіршений стан здоров’я 

і знають, що їх очікує у разі вчинення нового злочину. 
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Наприклад, особа вчинила умисне вбивство за обтяжуючих обставин (ч. 2 ст. 115 

КК) у 30-річному віці, за яке вона була засуджена до довічного позбавлення волі. З 

урахуванням положень п. 4 Положення про здійснення помилування (затверджено 

Указом Президента України від 21 квітня 2015 р. № 223/2015 [1064]) така особа 

може розраховувати на помилування лише через 20 років відбуття призначеного їй 

покарання1. Засуджений на цей момент досягне 50 років. На підставі положень ч. 2 

ст. 87 КК та п. 2 зазначеного Положення призначене судом довічне позбавлення волі 

такому засудженому може бути замінено на позбавлення волі на строк не менше 

25 років. Якщо допустити, що довічне позбавлення волі йому було замінено на 

25 років позбавлення волі, то з урахуванням положень п. 3 ч. 3 ст. 81 КК на умовно-

дострокове звільнення від відбування покарання цей засуджений може 

розраховувати (у разі доведення свого виправлення) не раніше ніж через 18,7 року. 

На момент вирішення судом цього питання засудженому вже виповниться майже 

70 років, з яких 38,7 року він проведе в місцях позбавлення волі з відповідним 

режимом утримання. Чи багато засуджених доживе до такого віку? Чи здатні вони 

вчиняти нові злочини? Запитання видаються риторичними. 

Водночас ми глибоко переконані, що позбавляти таких осіб надії на повернення в 

суспільство, ймовірно, навіть для того, щоб завершити своє життя на волі, було б 

негуманно. Якщо таких осіб позбавити надії на звільнення з ув’язнення, то 

сподіватися на їх виправлення (усвідомлення своєї вини у вчиненні злочинів, 

розкаяння), невчинення ними злочинів у місцях позбавлення волі, очевидно, марно.  

Доречно зазначити, що умовно-дострокове звільнення від відбування покарання 

засуджених до довічного позбавлення волі прямо передбачено кримінальними 

кодексами багатьох зарубіжних держав. У зв’язку з цим пропозиція українських 

учених передбачити в Кримінальному кодексі України норму, що прямо 

дозволятиме умовно-дострокове звільнення осіб, засуджених до довічного 

                                                
1 Треба мати на увазі, що засудженому до довічного позбавлення волі у строк відбування 

покарання може бути зараховане попереднє ув’язнення з розрахунку один день попереднього 

ув’язнення за два дні позбавлення волі. Див.: [1002, c. 55–57; 1081].   
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позбавлення волі, після відбуття такими особами певного строку позбавлення волі, 

видається цілком слушною1.  

Потребує додаткового вивчення питання про можливість умовно-дострокового 

звільнення засуджених від відбування й інших основних покарань, що мають 

строковий характер. Утім, наразі перспективним «претендентом» на включення до 

ст. 81 КК є лише покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю. Якщо засуджений довів своє виправлення, чому він 

не може бути звільнений від подальшого відбування такого покарання? [805, c. 121]. 

Таку можливість, наприклад, передбачено в Кримінальних кодексах Білорусі (ч. 1 

ст. 90) [1185] і Таджикистану (ч. 1 ст. 76) [1187]. Водночас застосування умовно-

дострокового звільнення від відбування таких основних строкових покарань, як 

громадські роботи та арешт (з огляду на відносно невелику їх строковість), навряд 

чи є доцільним. Погоджуються з недоцільністю запровадження умовно-

дострокового звільнення засуджених від відбування такого покарання, як арешт, й 

інші вітчизняні вчені [1014, c. 133; 1053, c. 173]. 

Додаткові покарання, від яких засуджений може бути звільнений умовно-

достроково. Відповідно до ч. 1 ст. 81 КК засудженого може бути умовно-

достроково звільнено повністю або частково і від відбування додаткового 

покарання. 

Яке ж це додаткове покарання, від відбування якого засуджений може бути 

звільнений умовно-достроково? Вважаємо, що за змістом закону таким додатковим 

покаранням, від якого можна звільнити достроково (тобто до закінчення строку), є 

лише позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 

(це єдине додаткове покарання, що має строковий характер). Наголошує на цьому і 

Пленум Верховного Суду України (п. 7 ППВСУ від 26 квітня 2002 р. № 2 «Про 

умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини 

покарання більш м’яким»). Дотримуються цього положення і суди. Проведене нами 

                                                
1 Позиція автора на аналізоване питання висвітлена також у підготовленому на лист судді 

Конституційного Суду України С. Головатого (№ 358-16/4336 від 28.11.2018 р.) у співавторстві з 

М. І. Хавронюком «Висновку за конституційною скаргою Крупка Д.В. щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) приписів ч. 1 ст. 81, ч. 2 ст. 82 Кримінального кодексу 

України». 
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узагальнення судової практики свідчить про те, що під час вирішення питання про 

умовно-дострокове звільнення суди не вирішують питань про звільнення від 

відбування інших додаткових покарань, крім позбавлення права обіймати певні 

посади або займатися певною діяльністю. І це правильно, оскільки інші додаткові 

покарання (штраф, позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або 

кваліфікаційного класу, конфіскація майна) не є строковими [771, с. 173–176]. 

У разі призначення позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю як додаткового покарання до арешту, обмеження волі, тримання в 

дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або позбавлення волі на певний 

строк воно поширюється на увесь час відбування основного покарання і, крім цього, 

на строк, встановлений вироком суду, що набрав законної сили. Строк додаткового 

покарання обчислюється з моменту відбуття основного покарання, а в разі 

призначення покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю як додаткового до інших основних покарань, а також у разі 

застосування ст. 77 КК – з моменту набрання законної сили вироком (ч. 3 ст. 55 КК). 

З урахуванням наведеного вважаємо, що умовно-дострокове звільнення від 

відбування додаткового покарання може бути у двох ситуаціях [714, с. 163–165]:  

1) коли питання про умовно-дострокове звільнення від відбування додаткового 

покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю виникає до повного відбуття засудженим основного покарання; 

2) коли питання про умовно-дострокове звільнення від відбування додаткового 

покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю виникає після повного відбуття засудженим основного покарання. 

Коли питання про умовно-дострокове звільнення від відбування додаткового 

покарання виникає до повного відбуття засудженим основного покарання, варто 

погодитися з тим, що мінімально необхідна для відбування частина строку додаткового 

покарання, після відбуття якої можливе умовно-дострокове звільнення від такого 

покарання, визначається тільки з врахуванням основного покарання [893, c. 98]. 

Звільнення від додаткового покарання в цьому разі не є самостійним, воно має 

підлеглий характер стосовно умовно-дострокового звільнення від основного 
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покарання [1134, c. 152]. За слушним висловлюванням Ю. М. Ткачевського, відбуття 

частини основного покарання – це основа, до якої може примкнути і умовно-

дострокове звільнення від додаткового покарання [1117, c. 20]. 

Варто також мати на увазі, що в першій ситуації питання про умовно-дострокове 

звільнення від відбування додаткового покарання суд може вирішити не тільки тоді, 

коли про це порушено питання в поданні органу, який відає виконанням покарання, 

а й за своєю ініціативою (п. 8 ППВСУ від 26 квітня 2002 р. № 2 «Про умовно-

дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини 

покарання більш м’яким»). 

Узагальнення нами судової практики свідчить про те, що, коли питання про 

умовно-дострокове звільнення від відбування додаткового покарання у виді 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю виникає 

до повного відбуття засудженим основного покарання, суд може ухвалити такі 

рішення. 

Якщо особу було засуджено до основного покарання у виді виправних робіт з 

призначенням додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певні 

посади або займатися певною діяльністю, то з урахуванням положень ч. 1 ст. 81, 

ч. 3 ст. 55 КК суд може звільнити засудженого умовно-достроково від відбування 

додаткового покарання після фактичного відбуття засудженим встановленого ч. 3 

ст. 81 КК відповідного строку виправних робіт. За цих обставин строк додаткового 

покарання має обчислюватися з моменту набрання законної сили вироком суду, а 

мінімально необхідна для відбування частина строку додаткового покарання, після 

відбуття якої можливе умовно-дострокове звільнення від такого покарання, має 

визначатися тільки з урахуванням основного покарання у виді виправних робіт. 

Наприклад, особу засуджено за злочин середньої тяжкості до 2 років виправних 

робіт із відрахуванням у дохід держави 10 % із суми заробітку засудженого з 

позбавленням права обіймати певну посаду строком на два роки. Умовно-

дострокове звільнення такого засудженого від відбування виправних робіт та 

позбавлення права обіймати певну посаду може бути застосовано судом після 
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фактично відбування засудженим не менше 1 року виправних робіт та позбавлення 

права обіймати певну посаду відповідно. 

Якщо ж особу було засуджено до основних покарань у виді обмеження волі, 

тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або позбавлення волі 

на певний строк з призначенням додаткового покарання у виді позбавлення права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, то з урахуванням 

положень ч. 1 ст. 81, ч. 3 ст. 55 КК суд може звільнити засудженого умовно-

достроково від відбування додаткового покарання лише з моменту відбуття 

засудженим зазначених основних покарань. У разі звернення відповідної особи до 

суду з поданням про її умовно-дострокове звільнення від відбування додаткового 

покарання до відбуття засудженим цих основних покарань, суд повинен відмовити в 

задоволенні такого подання, оскільки засуджений не відбув відповідного строку 

додаткового покарання, який починає обраховуватися з моменту відбуття 

засудженим певних основних покарань. Саме такі рішення ухвалюють і суди [135]. 

Коли ж питання про умовно-дострокове звільнення від відбування додаткового 

покарання виникло після повного відбуття засудженим основного покарання, суд 

може повністю або частково звільнити його від додаткового покарання після 

фактичного відбуття встановленої законом частини останнього та за наявності 

інших зазначених у законі умов (п. 10 ППВСУ від 26 квітня 2002 р. № 2 «Про 

умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини 

покарання більш м’яким») [556]. 

Доречно зазначити, що окремі вітчизняні юристи необґрунтовано заперечують 

можливість умовно-дострокового звільнення від відбування додаткового покарання 

після повного відбуття засудженим основного покарання [1251, c. 186–187]. Однак 

переконливих аргументів на користь своєї позиції, на нашу думку, Д. С. Шиян не 

наводить. 

Вивчення нами судової практики свідчить про те, що непоодинокими є випадки, 

коли суди припускаються помилок і в резолютивній частині судових рішень не 

зазначають, від якого саме – основного чи додаткового – покарання умовно-

достроково звільняється засуджений [301; 463]. Трапляються також випадки, коли 
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суди за наявності подання про умовно-дострокове звільнення засуджених від 

відбування і основного, і додаткового покарання ігнорують вирішення питання про 

звільнення особи від відбування додаткового покарання [271]. 

5.2.2 Передумова умовно-дострокового звільнення від відбування покарання 

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання можливе за певної 

передумови та підстави [704, с. 6–49]. Передумовою умовно-дострокового 

звільнення від відбування покарання є фактичне відбуття засудженим певної 

частини строку призначеного покарання. Це, так би мовити, формальна (правова 

підстава) застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання. 

Доречно зазначити, що, на відміну від «старого» кримінального законодавства, 

Кримінальний кодекс України 2001 р. не містить будь-яких обмежень щодо 

застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання стосовно 

певних категорій осіб1. Отже, законодавець лібералізував підхід щодо застосування 

аналізованого виду звільнення від відбування покарання до певних категорій осіб. 

Фактичне відбуття засудженим певної частини строку призначеного покарання 

має самостійне правове значення. Протягом відбуття засудженим покарання 

реалізовуються такі складові мети покарання, як кара, запобігання, а також до 

засудженого застосовуються (мають застосовуватися) заходи виправлення, що 

відповідають виду та мірі призначеного покарання, режиму його відбування тощо. 

Саме тому відбуття засудженим певної частини строку покарання має бути 

достатнім для реалізації кари злочинців, досягнення їх виправлення та загального 

попереджувального впливу на інших нестійких елементів суспільства [1037, c. 14]. 

                                                
1 Згідно зі ст. 521 КК 1960 р. цей вид звільнення від відбування покарання не застосовувався до 

особливо небезпечних рецидивістів; до осіб, засуджених за особливо небезпечні злочини проти 

держави та інші тяжкі злочини (див. пункти 2, 3 цієї статті); до осіб, яким покарання у вигляді 

смертної кари було замінено на позбавлення волі в порядку помилування чи амністії; до осіб, які 

більше двох разів були засуджені до позбавлення волі за умисні злочини, якщо судимість за 

попередній злочин не знята або не погашена у встановленому законом порядку; до осіб, які раніше 

були звільнені з місць позбавлення волі до повного відбування призначеного судом строку 

покарання умовно-достроково та знову вчинили умисний злочин у період невідбутої частини 

покарання. 
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Якщо засуджений фактично не відбуває покарання (до нього застосовано статті 75, 

79 КК), то він не може бути ще й умовно-достроково звільнений від відбування 

призначених йому покарань [618]. 

Строк, після фактичного відбуття якого допускається застосування до 

засудженого умовно-дострокового звільнення від відбування покарання, залежить 

від ступеня тяжкості вчиненого злочину, форми вини, а також кримінального 

минулого особи. Ступінь тяжкості злочину визначається відповідно до положень 

ст. 12 КК; форма вини – статей 24, 25 КК; погашення та зняття судимості – 

статей 89–91 КК відповідно.  

Стосовно осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі за злочин, 

вчинений у віці до вісімнадцяти років, передбачено менш суворі вимоги в аспекті 

застосування дострокового звільнення. До цієї категорії осіб умовно-дострокове 

звільнення від відбування покарання застосовується лише у разі відбування нею 

покарання у виді позбавлення волі незалежно від тяжкості вчиненого злочину 

(частини 1, 3 ст. 107 КК України). Від інших видів покарань (як основних, так і 

додаткових) такі особи звільненню не підлягають. 

Під час вирішення питання про умовно-дострокове звільнення від відбування 

покарання щодо засудженого, покарання якому було пом’якшено згідно з актом 

амністії, помилування або за рішенням суду, фактично відбута частина покарання 

має обчислюватись виходячи з покарання, встановленого актом амністії, 

помилування або рішенням суду (п. 11 ППВСУ від 26 квітня 2002 р. № 2 «Про 

умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини 

покарання більш м’яким»). 

Якщо покарання визначено за сукупністю злочинів або вироків, то суд, 

застосовуючи умовно-дострокове звільнення від його відбування, повинен виходити 

із загального строку покарання, призначеного за сукупністю, і враховувати 

положення ч. 3 ст. 81 КК (п. 12 ППВСУ від 26 квітня 2002 р. № 2 «Про умовно-

дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини 

покарання більш м’яким»). Варто погодитися, що в такому випадку суд має 

виходити зі строку покарання, визначеного законом для більш тяжкого злочину, а за 
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рівного ступеня тяжкості – зі строку, встановленого для умисного злочину [938, c. 

319], індивідуального ступеня тяжкості злочинів, що входять у сукупність. Варто 

погодитися, що такий підхід нерідко може тягнути несприятливі кримінально-

правові наслідки для засудженого за менш тяжкий злочин [1243, c. 280].  

Вивчення нами судової практики свідчить про те, що будь-яких проблем із 

визначенням фактично відбутого засудженим строку покарання для вирішення 

питання про його умовно-дострокове звільнення не виникає. Суди справедливо не 

звільняють умовно-достроково тих засуджених, які фактично не відбули визначеного 

ч. 3 ст. 81 КК строку покарання [522]. 

Окремі юристи пропонують скоротити тривалість частин строку покарання, 

обов’язкового для відбування засудженим [893, c. 95]. Передусім зазначимо, що 

пропозиції Д. В. Казначєєвої спираються лише на начебто позитивний законодавчий 

досвід Російської Федерації та Японії, однак не ґрунтуються на результатах 

проведеного наукового дослідження з використанням наукових методів (наприклад, 

опитування, експеримент). Автор, на нашу думку, також не враховує необхідності 

досягнення щодо засудженого під час відбування ним відповідного виду та міри 

покарання інших (крім виправлення) складових мети покарання, а також необхідності 

реалізації в повному обсязі програм соціально-виховної роботи із засудженим..  

Крім того, запропоновані автором строки фактичного відбуття покарання 

збігаються із встановленими законодавцем строками фактичного відбуття покарання 

для умовно-дострокового звільнення від відбування покарання осіб, що відбувають 

покарання за злочин, вчинений до вісімнадцяти років (ст. 107 КК), а також зі 

строками для вирішення судом питання про заміну невідбутої частини покарання 

більш м’яким (ст. 82 КК). Якими в такому разі мають бути строки у статтях 107, 

82 КК, Д. В. Казначеєва не зазначає. 

Отже, тривалість фактичного відбуття строків покарання, встановлених у ч. 3 

ст. 81 КК, наразі видається оптимальною та узгодженою з положеннями інших 

кримінально-правових норм. 

Який мінімальний строк фактичного відбування покарання для вирішення питання 

про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання? Аналізуючи питання про 
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строк фактично відбутого засудженим покарання, слід зазначити, що законодавець 

будь-яких додаткових часових обмежень у його застосуванні не передбачає. Будь-

якого мінімального строку покарання, що має відбути засуджений у разі вирішення 

питання про його умовно-дострокове звільнення, вітчизняне законодавство не 

містить. Доречно зазначити, що такого роду обмеження встановлено кримінальним 

законодавством низки зарубіжних держав. Очевидно, що встановити ознаки 

виправлення засудженого в короткий строк відбуття покарання надзвичайно складно. 

Не виключено, що демонстрація засудженим свого «виправлення» може бути 

зумовлена його бажанням уникнути подальшого відбування покарання. Про таких 

хитрунів та пристосуванців самі засуджені доволі часто говорять: став «на шлях 

пристосування» замість «шлях виправлення» [1245, c. 40–41].  

У зв’язку з цим, на нашу думку, судам недоцільно розглядати питання про 

умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, якщо засуджений відбув 

менше мінімального строку покарання, встановленого для певного виду покарання 

нормами Загальної частини КК. Для засуджених до покарань у виді виправних робіт 

(ч. 1 ст. 57 КК), службового обмеження (ч. 1 ст. 58 КК) та тримання в 

дисциплінарному батальйоні військовослужбовців (ч. 1 ст. 62 КК) такий 

мінімальний строк має дорівнювати шести місяцям, а для засуджених до обмеження 

волі (ч. 2 ст. 61 КК) та позбавлення волі на певний строк (ч. 2 ст. 63 КК) – одному 

року обмеження чи позбавлення волі відповідно. Вважаємо, що з метою підвищення 

ефективності судової практики ці положення заслуговують на висвітлення в 

постанові Пленуму Верховного Суду України «Про умовно-дострокове звільнення 

від відбування покарання і заміну невідбутої частини покарання більш м’яким» від 

26 квітня 2002 р. № 2 [743, с. 87–93]. 

Для вирішення питання про те, чи фактично відбув засуджений передбачений у 

ч. 3 ст. 81 КК строк покарання, важливе практичне значення має правильне 

визначення початкового та кінцевого моменту обрахування відбування покарання. 

Під час вирішення питання про дострокове звільнення засудженого від 

відбування покарання важливе значення, правильно звертає увагу А.А. Музика,  має 

правильне обчислення строку відбутого покарання, коли злочин вчинено до 



 343 

24.12.2015 р. – дня набрання чинності Законом України «Про внесення зміни до 

Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом 

строку попереднього ув’язнення у строк покарання» від 26.11.2015 № 838-VIII (так 

званий «закон Савченко»). Відповідно до ч. 5 ст. 72 КК України (в редакції цього 

закону), «зарахування судом строку попереднього ув’язнення у разі засудження до 

позбавлення волі в межах того самого кримінального провадження, у межах якого 

до особи було застосовано попереднє ув’язнення, здійснюється з розрахунку один 

день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі», тобто застосовується 

порядок обчислення строку покарання «день за два». 

Законом України «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо 

правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув’язнення» від 

18.05.2017 № 2046-VIII так званий «закон Савченко» було скасовано. Утім, беручи до 

уваги положення ст. 5 КК України про зворотну дію закону про кримінальну 

відповідальність у часі, порядок підрахунку «день за день» тепер застосовується лише 

до осіб, які вчинили злочин на момент набрання чинності цим законом, тобто 

починаючи з 21.06.2017 р. Водночас суд обов’язково має застосовувати ч. 5 ст. 72 КК 

України (в редакції закону від 26.11.2015 № 838-VIII) до всіх осіб, щодо яких на 

момент набрання чинності цим законом набрав законної чинності обвинувальний 

вирок, покарання за яким не було відбуто повністю. Аналогічне поширення на 

кримінальні правовідносини залишається за «законом Савченко» у разі, якщо до 

винесення вироку строк попереднього ув’язнення, відбутий особою, перевищуватиме 

максимально можливий строк позбавлення волі, передбачений Особливою частиною 

Кримінального кодексу України для злочину, в якому підозрюється така особа. У 

цьому випадку вона має бути негайно звільнена судом з-під варти; таке звільнення 

допускається як на стадії судового розгляду, так і на стадії досудового розслідування 

відповідного кримінального провадження [999, c. 561–562]1. 

Нерідко суди вирішують питання про умовно-дострокове звільнення від 

відбування покарання осіб, засуджених за тяжкі та особливо тяжкі злочини за 

Кримінальним кодексом України 1960 р. У таких випадках постає питання: 

                                                
1 Див. також [308]. 
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положення якого кодексу потрібно застосовувати для вирішення аналізованого 

питання – 1960 р. чи 2001 р.? Під час вирішення цього питання необхідно 

враховувати те, що у Кримінальному кодексі України пом’якшено кримінальну 

відповідальність осіб, засуджених за певні особливо тяжкі злочини. Отже, у разі 

вирішення питання про застосування умовно-дострокового звільнення від відбування 

покарання до осіб, засуджених за Кримінальним кодексом України 1960 р., суд має 

застосовувати положення КК 2001 р. (ст. 81) лише у випадку, якщо положення 

останнього поліпшують становище особи [336]. На цьому, до речі, наголошує і 

Пленум Верховного Суду України (п. 16 ППВСУ від 26 квітня 2002 р. № 2 «Про 

умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої 

частини покарання більш м’яким»). 

5.2.3 Підстава умовно-дострокового звільнення від відбування покарання 

Підставою умовно-дострокового звільнення від відбування покарання є виправлення 

засудженого. Це, так би мовити, матеріальна підстава умовно-дострокового звільнення. 

Виправлення засудженого – процес позитивних змін, які відбуваються в його 

особистості та створюють у нього готовність до самокерованої правослухняної 

поведінки (ч. 1 ст. 6 КВК). Це той оптимальний результат, який має бути 

досягнутий під час виконання покарання. Про виправлення злочинця можна 

говорити тоді, коли під впливом покарання в його свідомості відбуваються зміни, 

за наявності яких злочинець хоча й не перетворюється на активного, свідомого 

члена суспільства, але стає безпечним для суспільства [638, c. 46]. Досягнення 

такого результату в юридичній літературі називають юридичним виправленням. І 

саме досягнення юридичного виправлення, на нашу думку, є достатнім для умовно-

дострокового звільнення. На цьому, до речі, наголошено і в Методичних 

рекомендаціях Державної пенітенціарної служби України. У цьому документі, 

зокрема, зазначено: найвищий ступінь виправлення засудженого передбачає такі 

зміни в поведінці засудженого та в його особистості, що дають підстави вважати 

засудженого спроможним свідомо дотримуватися соціальних норм життя в 

суспільстві та не мати установок на повернення до злочинної діяльності [986].  
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З огляду на зазначене ми не можемо погодитися з тими юристами, які вважають, 

що матеріальною підставою для умовно-дострокового звільнення є моральне 

виправлення, що передбачає зміни в духовновольовій і мотиваційній сферах особи 

засудженого [1053, c. 185; 1150, c. 73]. Сумнівно, що установи виконання покарання 

належать до місць, у яких відбувається зміна духовних якостей засудженого. 

Очевидно, саме тому законодавець відмовився від закріплення в законодавстві 

нереальної складової мети покарання – перевиховання засуджених. У зв’язку з цим 

і умовно-дострокове звільнення та заміну невідбутої частини покарання більш 

м’яким навряд чи можна вважати засобом моральної зміни засуджених [1263, c. 22]. 

Основними засобами виправлення засуджених є встановлений порядок 

виконання та відбування покарання (режим), суспільно корисна праця, соціально-

виховна робота, загальноосвітнє і професійно-технічне навчання, громадський 

вплив (ч. 3 ст. 6 КВК). Якщо ці засоби виправлення досягли своєї мети до повного 

відбування засудженим покарання, він може бути умовно-достроково звільнений від 

відбування покарання. 

За змістом закону засуджений має довести виправлення своєю  

сумлінною поведінкою і ставленням до праці (ч. 2 ст. 81 КК). Оцінювання ступеня 

виправлення має ґрунтуватися не лише на юридичних критеріях, але й враховувати 

весь комплекс педагогічних та психологічних аспектів оцінювання особистості, які 

дають підстави вважати, що в засудженого сформувалась соціально визначена 

саморегульована поведінка [985]. 

Критерії сумлінної поведінки. Нагадаємо: сумлінний – це той, який чесно, 

старанно, ретельно виконує свої обов’язки; добросовісний [1141, c. 838]. Отже, постає 

питання: коли поведінка засудженого є сумлінною? Узагальнення нами судової 

практики свідчить про те, що, вирішуючи питання про умовно-дострокове звільнення 

від відбування покарання, суди враховують різні показники сумлінної поведінки. 

Передусім треба зазначити, що у 14,2 % вивчених нами справ суди взагалі не 

зазначили, в чому полягає сумлінна поведінка засудженого. У таких судових 

рішеннях суди обмежуються лише констатацією того, що поведінка засудженого є 
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сумлінною [505]. Без сумніву, подібне застосування закону є недопустимим, 

оскільки втрачається обґрунтованість, переконливість рішення суду.  

В абсолютній більшості кримінальних справ суди все-таки зазначають показники, 

які, на їхню думку, доводять сумлінну поведінку засудженого. Зокрема, такий 

показник сумлінної поведінки, як позитивна характеристика засудженого 

адміністрації установи відбування покарання, був врахований судами у 61,9 % 

справ; не порушення режиму відбування покарання – 45,7 % справ; відсутність 

дисциплінарних стягнень – у 40,9 % справ; не порушення режиму відбування 

покарання після погашення дисциплінарних стягнень – у 18,1 % справ; активна 

участь у громадському житті кримінально-виконавчої установи – у 17,1 % справ; 

позитивна характеристика за місцем роботи – у 9,5 % справ; наявність подяк – 8,6 % 

справ; позитивна характеристика за місцем проживання – у 6,7 % справ; зразкова 

поведінка засудженого – у 5,7 % справ; участь у колективах самодіяльності та 

участь у програмах виховного впливу – у 3,8 % справ відповідно; підвищення освіти 

– у 2,9 % справ; часткове відшкодування збитків – у 2,8 % справ. Водночас у 29,5 % 

справ сумлінну поведінку засудженого суди визначили через сумлінне ставлення 

засудженого до праці. 

Вважаємо, що наведені показники не повною мірою розкривають вияви сумлінної 

поведінки. Доречно зазначити, що в науково-практичних коментарях до 

Кримінального кодексу України юристи називають значно менше показників 

сумлінної поведінки [938, c. 318; 1020, c. 207]. У всякому разі це лише невелика 

частина показників, висвітлених у методичних рекомендаціях з організації роботи, 

пов’язаної із забезпеченням прогресивної системи відбування покарання в установах 

виконання покарання [985]. 

Сумлінність поведінки засудженого може бути визначена судом через оцінку 

поведінки засудженого в різних аспектах. Видається доцільним виділити загальні та 

спеціальні показники сумлінної поведінки [715, с. 106–108].  

Загальні показники сумлінної поведінки. Загальні показники сумлінної поведінки є 

однаковими для засуджених, що відбувають будь-які покарання. До загальних, на 

нашу думку, належать такі показники сумлінної поведінки: визнання вини у 
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вчиненому злочині; щире каяття (написання листів-каяття потерпілому, 

відшкодування завданих збитків або усунення заподіяної шкоди (повне або часткове), 

повне примирення з потерпілим); відвідування священнослужителя та участь у 

релігійних обрядах; допомога в розкритті інших злочинів; відмова від негативних 

зв’язків з кримінальним оточенням та впливу злочинної моралі; підтримання стійкого 

зв’язку з близькими; відновлення або створення сім’ї; не вчинення дисциплінарних, 

адміністративних чи кримінальних порушень; підвищення освітнього рівня (зокрема 

через самоосвіту) та кваліфікації; участь у програмах диференційованого виховного 

впливу («професія», «творчість», «фізкультура і спорт», «духовне відродження», 

«підготовка до звільнення»); участь у діяльності об’єднань громадян; здоровий спосіб 

життя; проходження курсів лікування від алкоголізму, наркоманії або іншого 

захворювання, що становить небезпеку для здоров’я інших осіб. 

У судовій практиці показником сумлінної поведінки визнається також отримання 

гарантійних листів від сім’ї, що дала згоду на подальше проживання із засудженим, а 

також від потенційних роботодавців про працевлаштування засудженого на роботу 

після його умовно-дострокового звільнення [470; 471].  

Загалом, розробка засудженим плану свого подальшого законослухняного життя 

має стати одним із показників його сумлінної поведінки. У цьому плані може бути 

відображено: спосіб життя, який хоче вести засуджений, вид та рід суспільно 

корисної діяльності, місце проживання тощо. Розроблення особисто засудженим 

такого плану сприятиме визначенню напрямів його ресоціалізації. Доречно зазначити, 

що у США підготовка засудженим плану свого перебування на свободі є 

обов’язковою умовою процесу умовно-дострокового звільнення засудженого від 

відбування покарання у виді позбавлення волі [1263, c. 61]. 

Спеціальні показники сумлінної поведінки. Спеціальні показники диференціюються 

залежно від виду покарання, що відбуває засуджений, та порядку його виконання. 

Спеціальними показниками сумлінної поведінки під час відбування покарання у 

виді виправних робіт можна вважати точне виконання розпоряджень власника або 

уповноваженого ним органу; додержання трудової і технологічної дисципліни; 

трудового розпорядку; виконання вимог нормативних актів про охорону праці; 
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дбайливе ставлення до майна власника, з яким укладено трудовий договір [909]. Про 

сумлінність поведінки також свідчить своєчасне з’явлення засудженого за викликом до 

уповноваженого органу з питань пробації; виконання вказівок цього органу; 

погодження з ним зміни місця роботи, повідомлення цього органу про зміну місця 

проживання (ч. 6 ст. 41 КВК), участь у індивідуально-профілактичній роботі [356; 596]. 

Спеціальними показниками сумлінної поведінки під час відбування покарання у 

виді службового обмеження для військовослужбовців, зокрема, є дотримання 

статутів та військового етикету; мужність і відвага, виявлені під час виконання 

військового обов’язку, зразкове управління військами, високі показники в бойовій 

підготовці, оволодінні військовою технікою та озброєнням, інші заслуги перед 

Вітчизною, Збройними Силами України [827]. 

Про сумлінність поведінки військовослужбовця, що відбуває покарання у виді 

тримання в дисциплінарному батальйоні, також може свідчити дотримання 

встановленого для дисциплінарного батальйону порядку і режиму відбування 

покарання; активна участь у виховній роботі, діяльності самодіяльної ради тощо 

[888; 1063]. 

Певна специфіка оцінки сумлінності поведінки спостерігається для засуджених, 

що відбувають покарання у виді обмеження волі чи позбавлення волі на певний 

строк. Про сумлінність поведінки таких засуджених може свідчити свідоме і 

беззаперечне дотримання режиму відбування покарання та обов’язків, встановлених 

Правилами внутрішнього трудового розпорядку установ виконання покарання; 

виконання законних вимог та вказівок адміністрації; культура спілкування з 

представниками адміністрації та засудженими; подання прикладу для поведінки 

іншим засудженим; участь у самодіяльних організаціях засуджених та гуртках за 

інтересами; отримання заохочень, застосованих у порядку, визначеному ст. 130 

КВК; дотримання засудженим санітарно-гігієнічних правил; прагнення заздалегідь 

вирішити питання про трудове та побутове влаштування після звільнення з місць 

відбування покарання тощо. 

Отже, вирішуючи питання про сумлінність поведінки засудженого, суд має 

оцінити поведінку засудженого в таких аспектах: 1) ставлення засудженого до 
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вчиненого злочину; 2) ставлення засудженого до суспільного життя; 3) ставлення 

засудженого до режиму виконання чи відбування покарання; 4) ставлення 

засудженого до майбутнього життя. 

Від сумлінної поведінки слід відрізняти пристосування засуджених до вимог 

адміністрації колонії з метою отримання пільг або уникнення покарання, в той час 

як реальна поведінка свідчить про негативну спрямованість особистості, або коли 

засуджені дотримуються вимог режиму тільки під контролем з боку адміністрації 

[985, c. 2–18]. Наприклад, саме з цих причин постановою Софійського районного 

суду Дніпропетровської області від 25 листопада 2011 р. було відмовлено в умовно-

достроковому звільненні від відбування покарання Х. (вимоги режиму він 

дотримується переважно під контролем адміністрації, до роботи з 

самообслуговування ставиться не завжди добросовісно тощо) [591]. 

Нерідко суди відмовляють в умовно-достроковому звільненні від відбування 

покарання [774, с. 105–106], вважаючи, що, не відшкодувавши за час відбування 

покарання завданої злочином шкоди, засуджений не довів свого виправлення [590]. 

Передусім треба зазначити, що ст. 81 КК не передбачає як підставу умовно-

дострокового звільнення від відбування покарання відшкодування заподіяної 

злочином шкоди. Тому відмова в умовно-достроковому звільненні від відбування 

покарання засудженого у зв’язку з не відшкодуванням ним завданої злочином 

шкоди є неправильним застосуванням закону про кримінальну відповідальність [71; 

106; 117; 276]. Варто також враховувати, що засуджений не зміг цього зробити з 

об’єктивних причин, наприклад, у зв’язку з відсутністю в установі виконання 

суспільно корисної оплачуваної праці; невеликим заробітком, з якого здійснюється 

погашення цивільного позову. Часткове відшкодування засудженим заподіяних 

злочином збитків за час перебування в установі відбування покарання може 

свідчити про його намір відшкодувати ці збитки в повному обсязі після умовно-

дострокового звільнення від відбування покарання [277]. 

Та обставина, що засуджений раніше вже звільнявся умовно-достроково і знову 

вчинив умисний злочин, також часто фігурує серед підстав відмови в застосуванні 

щодо нього норм цього виду звільнення від відбування покарання [24; 134; 142; 240; 
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593; 612]. Свої рішення суди мотивують тим, що засуджений, незважаючи на вияв 

стосовно нього гуманізму, належних висновків для себе не зробив та знову 

продовжив злочинну діяльність. Тому застосування щодо такого засудженого норм 

про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання видається 

неефективним. 

Аналогічні аргументи у разі відмови в застосуванні щодо засуджених норм про 

умовно-дострокове звільнення від відбування покарання суди використовують і в тих 

випадках, коли особа, стосовно якої ухвалюється аналізоване рішення, відбуває 

покарання за злочин, вчинений протягом іспитового строку за попереднім вироком 

суду [436]. 

Як відомо, ст. 81 КК не містить заборони щодо застосування умовно-

дострокового звільнення від відбування покарання до зазначених категорій осіб. 

Однак, як бачимо, суди у своїй практиці демонструють свою власну оцінку 

ймовірності виправлення таких осіб. До того ж постанова Пленуму Верховного 

Суду України «Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і 

заміну невідбутої частини покарання більш м’яким» від 26 квітня 2002 р. № 2 будь-

яких рекомендацій стосовно цього питання не містить1. 

Така позиція судів стосовно цього непростого питання є обґрунтованою. 

Насправді вести мову про виправлення осіб, які раніше звільнялися умовно-

достроково і знову вчинили умисний злочин протягом невідбутої частини 

покарання, а також тих, які відбувають покарання за злочин, вчинений протягом 

іспитового строку за попереднім вироком суду, надто складно. Позитивна поведінка 

таких осіб здебільшого зумовлена їх пристосуванням до вимог адміністрації 

установи відбування покарання з метою повторного отримання можливості бути 

звільненим від відбування покарання.  

У зв’язку з цим варто підтримати вчених, які пропонують заборонити 

застосовування умовно-дострокового звільнення до осіб, які раніше звільнялися від 

                                                
1 Доречно зазначити, що в іншій своїй постанові Пленуму ВСУ не рекомендує застосовувати 

повторне звільнення від відбування покарання з випробуванням (ст. 75 КК) у разі вчинення 

особою під час іспитового строку нового злочину (абз. 4 п. 10 ППВСУ від 24 жовтня 2003 р. № 7 

«Про практику призначення судами кримінального покарання). 
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покарання умовно-достроково (або яким покарання замінено більш м’яким) та які 

знову вчинили умисний злочин протягом невідбутої частини покарання (або 

протягом відбування більш м’якого покарання) [1054. c. 609].  

Сумлінну поведінку та сумлінне ставлення до праці засуджений має 

демонструвати протягом усього періоду відбування покарання, а не безпосередньо 

перед розглядом судом подання про умовно-дострокове звільнення (п. 13 ППВСУ від 

26 квітня 2002 р. № 2 «Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання 

і заміну невідбутої частини покарання більш м’яким»). У зв’язку з цим видається 

правильною практика тих суддів, які беруть до уваги характеристики на засудженого 

протягом усього часу відбування ним покарання. Якщо засуджений демонструє 

позитивну поведінку лише протягом останнього року, що передує розгляду судом 

подання про умовно-дострокове звільнення (а до цього демонстрував негативну 

поведінку), суди не схильні констатувати «тверде» виправлення засудженого [220]. 

У разі, якщо засуджений за час відбування покарання притягувався до 

дисциплінарної відповідальності і має стягнення, що погашені, це не є підставою 

для відмови в застосуванні до нього умовно-дострокового звільнення від 

відбування покарання [208; 242; 295; 461; 521]. Адже, якщо протягом шести 

місяців з дня відбуття стягнення засуджений не буде підданий новому стягненню, 

він визнається таким, що не має стягнення (ч. 14 ст. 134 КВК). 

Водночас варто погодитися з І. С. Яковець у тому, що дані про притягнення 

засудженого в минулому до дисциплінарної відповідальності повинні братися до 

уваги лише з метою підтвердження висновку про наявність динаміки в поведінці 

засудженого [1263, c. 121]. Наприклад, Запорізький районний суд Запорізької 

області у своїй ухвалі від 8 лютого 2013 р. відмовив в умовно-достроковому 

звільнені від відбування покарання М., зазначивши, що наявність 51 стягнення, які 

на момент розгляду справи були погашені, не свідчить про виправлення 

засудженого [109]. Аналогічного висновку дійшов і Софіївський районний суд 

Дніпропетровської області у своїй ухвалі від 24 грудня 2013 р. стосовно Ф., який 

мав 31 стягнення, що на момент розгляду справи були погашені [58].  
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Критерії сумлінного ставлення до праці. Як і критерій «сумлінна поведінка», 

критерій «сумлінне ставлення до праці» є оцінним і має свої показники. У науково-

практичних коментарях Кримінального кодексу України юристи називають 

узагальнені показники сумлінного ставлення до праці (далеко не безспірні), змішуючи 

показники сумлінної поведінки з показниками сумлінного ставлення до праці [938, c. 

318; 1020, c. 229]. Подібна ситуація спостерігається і в спеціальних наукових 

дослідженнях [893, c. 116–118; 1053, c. 186–188]. Державна кримінально-виконавча 

служба України показниками сумлінного ставлення до праці вважає чесне та повне 

виконання засудженим своїх трудових обов’язків, покращення кількісних та якісних 

показників виконуваної роботи, підвищення робітничої кваліфікації, бережливе 

ставлення до обладнання та інструментів, суворе додержання правил техніки безпеки. 

Про сумлінне ставлення до праці також може свідчити прагнення засудженого до 

перевиконання встановлених норм виробітку або зразкового виконання робіт, 

виконання засудженим робіт із благоустрою колонії без оплати праці в порядку, 

визначеному ч. 5 ст. 118 КВК [985]. 

Як ці показники оцінюються в судовій практиці? Вивчення нами судової практики 

свідчить про те, що надто часто суди, приймаючи рішення про умовно-дострокове 

звільнення, обмежуються лише формальним посиланням на те, що засуджений 

«сумлінно ставиться до праці» (43,8 % рішень). Суди не зазначають, у чому 

конкретно ця сумлінність полягає. Вести мову про обґрунтованість подібних судових 

рішень складно. 

Із тих рішень, у яких суди обґрунтовують умовно-дострокове звільнення певними 

показниками (56,2 %), найпоширенішим показником сумлінної праці є те, що 

засуджений має заохочення в роботі (66,6 %). Інші показники трапляються менше. 

Зокрема, у 22,9 % вивчених нами судових рішень суди лише констатували, що 

засуджений працює, у 4,8 % рішень – те, що засуджений виконує норми виробітку, 

у 5,7 % – бере участь у благоустрої колонії. 

Отже, постає питання: що слід розуміти під заохоченнями в роботі? Трудовим 

законодавством передбачено, що заохочення застосовуються за сумлінну працю і є 

засобом забезпечення трудової дисципліни. До працівників підприємств, установ, 
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організацій можуть застосовуватись будь-які заохочення, що містяться в 

затверджених трудовими колективами правилах внутрішнього трудового 

розпорядку (ч. 1 ст. 140, ст. 143 КЗпПУ).  

Типові правила внутрішнього трудового розпорядку передбачають, що заохочення 

(оголошення вдячності, нагородження премією, цінними подарунками, почесною 

грамотою, занесення в Книгу пошани та на Дошку пошани) застосовуються до 

працівників та службовців за зразкове виконання трудових обов’язків, успіхи у 

змаганнях, підвищення продуктивності праці, покращення якості продукції, тривалу 

та бездоганну роботу, новаторство в труді, інші досягнення в роботі. Таким 

працівникам віддається також перевага в просуванні по роботі (п. 21). 

За особливі заслуги працівники та службовці представляються до заохочення, до 

нагород орденами, медалями, почесними грамотами, нагрудними значками, знаками і 

до присвоєння почесних звань та звання кращого працівника за даною професією 

(п. 22) [1167] (ст. 146 КЗпПУ). 

До військовослужбовців заохочення по службі застосовуються за старанність, 

ініціативу та сумлінне виконання службових обов’язків, статутів та наказів; зразкове 

управління військами; високі показники в бойовій підготовці, оволодінні військовою 

технікою та озброєнням, інші заслуги перед Вітчизною, Збройними Силами України. 

Заохочення має бути заслуженим. Під час визначення виду заохочення враховується 

характер заслуг військовослужбовця та його ставлення до служби за попередній час. 

Згідно з п. 16 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України до таких осіб можуть 

бути застосовані такі заохочення: оголошення подяки; зняття раніше накладеного 

дисциплінарного стягнення; нагородження грамотою, цінним подарунком або 

грошовою премією; занесення прізвища військовослужбовця до Книги пошани 

військової частини; нагородження заохочувальними відзнаками Міністра оборони 

України. Водночас офіцерам може бути також достроково присвоєно чергове 

військове звання до полковника, капітану 1 рангу включно (п. 27) [827]. Однак з 

урахуванням положень ст. 58 КК останній вид заохочення, ймовірно, не може бути 

застосований до осіб, що відбувають покарання у виді службового обмеження 

військовослужбовців.  
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Засуджені військовослужбовці строкової служби, що тримаються в 

дисциплінарному батальйоні та які не порушують встановлених правил поведінки і 

сумлінно ставляться до праці та військової служби, з метою розвитку навичок 

самоорганізації, заохочення корисної ініціативи та використання громадського 

впливу на їх виправлення і ресоціалізацію можуть бути направлені до самодіяльних 

рад (ст. 80 КВК). За сумлінну поведінку і ставлення до праці та військової служби до 

військовослужбовців, що відбувають цей вид покарання, можуть бути також 

застосовані такі заохочення, як подяка; зняття раніше накладеного дисциплінарного 

стягнення; надання одного додаткового короткострокового побачення; нагородження 

цінним подарунком або премією в розмірі місячного грошового забезпечення; 

зарахування до числа тих, хто виправляється (ст. 81 КВК). 

Засуджені до обмеження волі залучаються до суспільно корисної оплачуваної 

праці за строковим трудовим договором, зазвичай, на виробництві виправних 

центрів, а також на договірній основі на підприємствах, в установах чи організаціях 

усіх форм власності за умови забезпечення належного нагляду за їхньою 

поведінкою (ч. 1 ст. 60 КВК). За сумлінну поведінку і ставлення до праці до таких 

осіб можуть бути застосовані такі заходи заохочення: подяка; нагородження 

похвальною грамотою; грошова премія; нагородження подарунком; дострокове 

зняття раніше накладеного стягнення; дозвіл на виїзд до близьких родичів за межі 

виправного центру на святкові, неробочі та вихідні дні (ст. 67 КВК). 

Засуджені до позбавлення волі мають право працювати (ч. 1 ст. 118 КВК). До 

засуджених до позбавлення волі на певний строк за сумлінне ставлення до праці 

можуть бути застосовані різні заходи заохочення (ч. 1 ст. 130 КВК). 

Підставами для застосування заохочень за сумлінну працю для осіб, що 

відбувають покарання у виді обмеження волі та позбавлення волі на певний строк, 

за окремими винятками, є ті самі, що й визначені трудовим законодавством для 

працівників і службовців. Водночас заохочення для засуджених до позбавлення 

волі на певний строк можуть бути застосовані також за виконання засудженим без 

оплати праці робіт із благоустрою колоній і прилеглих до них територій, а також 
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поліпшення житлово-побутових умов засуджених або за виконання допоміжних 

робіт із забезпечення колоній продовольством. 

З урахуванням наведеного під час вирішення питання про умовно-дострокове 

звільнення критеріями сумлінного ставлення засудженого до праці можуть бути: 

зразкове виконання трудових обов’язків; успіхи у змаганнях; підвищення 

продуктивності праці; покращення якості продукції; зниження собівартості 

продукції, раціональне використання робочого часу, сировини, матеріалів, енергії 

тощо; тривала та бездоганна робота; новаторство в труді; запровадження винаходів 

та раціоналізаторських пропозицій; сприяння масовій технічній творчості; 

підвищення кваліфікаційних розрядів; проходження виробничого навчання, 

загальноосвітньої і професійної підготовки, навчання в навчальних закладах; 

виконання робіт із благоустрою колоній і прилеглих до них територій, а також 

поліпшення житлово-побутових умов засуджених або виконання допоміжних робіт 

із забезпечення колоній продовольством (для засуджених до позбавлення волі). 

Для військовослужбовців критеріями сумлінного ставлення до праці (служби) є: 

старанність, ініціатива та сумлінне виконання службових обов’язків, статутів та 

наказів; зразкове управління військами; високі показники в бойовій підготовці, 

оволодінні військовою технікою та озброєнням, інші заслуги перед Вітчизною, 

Збройними Силами України. 

Військовослужбовці строкової служби можуть довести своє виправлення також 

активною участю в діяльності самодіяльних рад. 

Про сумлінну працю засудженого додатково може свідчити отримання ним 

заохочень, передбачених відповідним законодавством (трудовим, кримінально-

виконавчим, військовим). 

Вважаємо, що зайняття засудженим суспільно корисною працею, виконання ним 

трудових обов’язків, норм виробітку без поліпшення якісних показників роботи, 

недопущення порушень трудової дисципліни самі по собі не можуть свідчити про 

його сумлінну працю. Таких осіб слід вважати такими, що лише «стали на шлях 

виправлення». Адже вимогу до поведінки засудженого поводитися активно 
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законодавець протиставляє пасивному дотриманню режиму і ставленню до праці як 

неминучої повинності [1134, c. 145–146].  

Чи може бути звільнений умовно-достроково засуджений, який протягом 

відбування покарання не працював? У судовій практиці інколи вирішується питання 

про умовно-дострокове звільнення засуджених від відбування покарання, які не 

працювали протягом відбування покарання. У таких справах суди переважно 

відмовляють у застосуванні щодо засудженого ст. 81 КК, оскільки він не довів свого 

виправлення сумлінним ставленням до праці (відсутня одна зі складових 

матеріальної підстави умовно-дострокового звільнення) [70]. 

Водночас вирішення цього питання судом іноді ускладнюється в тих випадках, 

коли засуджений, не займаючись суспільно корисною оплачуваною працею, 

систематично залучався без оплати праці до робіт із благоустрою колоній і прилеглих 

до них територій, а також поліпшення житлово-побутових умов засуджених або до 

допоміжних робіт із забезпечення колоній продовольством (ч. 5 ст. 118 КВК). 

Представники колоній у цьому разі мають довести суду не лише факт того, що 

засуджений не був задіяний до суспільно корисної оплачуваної праці через відсутність 

виробничих потужностей, а й те, чи справді засуджений систематично залучався без 

оплати праці до таких робіт (надати дані щодо конкретного виду робіт, кількості 

відпрацьованого часу та його періоду, довідки про заохочення) [70; 146]. Якщо 

засуджений виконував такі роботи лише епізодично, суди здебільшого не визнають це 

достатнім для доведення засудженим свого сумлінного ставлення до праці [105; 145]. 

Така судова практика видається обґрунтованою. 

Хоча інших підстав для умовно-дострокового звільнення від відбування 

покарання (крім сумлінної поведінки та сумлінного ставлення до праці) ст. 81 КК не 

передбачає, у судовій практиці трапляються випадки, коли суди відмовляють в 

умовно-достроковому звільненні, беручи до уваги, зокрема, виключно ступінь 

тяжкості вчиненого злочину, за який засуджений відбуває покарання [536; 537; 613].  

Без сумніву, такі рішення не відповідають положенням ст. 81 КК. Пленум 

Верховного Суду України роз’яснив, що судам під час розгляду питання про умовно-

дострокове звільнення від відбування покарання слід ретельно з’ясовувати ставлення 
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засудженого до вчиненого злочину (абз. 2 п. 17 ППВСУ від 26 квітня 2002 р. № 2 

«Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої 

частини покарання більш м’яким»). Тому, якщо засуджений фактично відбув 

визначене йому судом покарання, визнав свою вину у вчиненому злочині, щиро 

розкаявся і довів своє виправлення сумлінною поведінкою і ставленням до праці, до 

нього суд може застосувати умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. 

Засуджений до позбавлення волі за злочин, учинений у віці до 18 років, має 

довести своє виправлення не лише сумлінною поведінкою та ставленням до праці, а 

й своїм ставленням до навчання (ч. 2 ст. 107 КК)1. 

Таким чином, кримінологічний портрет умовно-достроково звільненого від 

відбування покарання виглядає таким чином. Це засуджені, які довели своє 

виправлення, про що свідчать позитивні зміни, що відбуваються в його особистості, 

підтверджені його сумлінною поведінкою (сумлінним ставленням до вчиненого 

злочину, суспільного життя, режиму відбування покарання, майбутнього життя) та 

сумлінним ставленням до праці (зайняття суспільно корисною працею, виконання 

трудових обов’язків, норм виробітку з покращенням якісних показників роботи, і 

відсутністю порушень трудової дисципліни), що демонструються засудженим 

протягом усього періоду відбування покарання. 

Відповідно до ч. 5 ст. 82 КК до осіб, яким покарання замінено більш м’яким, 

може бути застосоване умовно-дострокове звільнення за правилами, передбаченими 

ст. 81 КК. 

З огляду на наш аналіз судової практики, зауважимо, що, вирішуючи зазначене 

питання, суди стикаються з такою, зокрема, проблемою: з якого строку покарання 

має виходити суд, визначаючи фактично відбуте засудженим покарання у разі 

застосування положень ст. 81 КК – строку покарання, призначеного вироком суду за 

вчинений злочин, чи строку покарання, визначеного постановою (ухвалою) суду про 

заміну невідбутої частини покарання більш м’яким?  

На нашу думку, правильну у цьому питанні позицію зайняв касаційний суд: 

вирішуючи питання про можливість застосування щодо засудженого умовно-

                                                
1 Див.: Дащенко О. В. [815].  
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дострокового звільнення від відбування покарання, суд має виходити із загального 

строку покарання, призначеного йому вироком, а не зі строку покарання, 

встановленого постановою суду під час застосування ст. 82 КК [311; 312].. 

Під час вирішення судом питання про умовно-дострокове звільнення від 

відбування покарання воно може бути вирішено в різні способи [770, c. 207–211]. 

5.2.4 Умова умовно-дострокового звільнення засудженого від відбування 

покарання 

За змістом ч. 4 ст. 81 КК умовою дострокового звільнення від відбування 

покарання є невчинення протягом невідбутої частини покарання нового злочину. 

Протягом цього контрольного строку звільнений умовно-достроково має остаточно 

підтвердити своє виправлення. 

Контрольний строк визначає: тривалість часу, протягом якого здійснюватиметься 

контроль за умовно-достроково звільненим; строк, протягом якого може бути 

скасовано умовно-дострокове звільнення, а звільнений повернутий до реального 

відбування покарання; строк покарання, який у разі вчинення нового злочину буде 

приєднано судом до покарання, призначеного за новим вироком; період часу, коли 

діє принцип складання вироків [893, c. 126].  

Контрольний строк починає свій перебіг з дня набрання законної сили рішенням 

суду1. Закінчується контрольний строк о двадцять четвертій годині останнього дня 

строку покарання, визначеного ухвалою суду про умовно-дострокове звільнення від 

відбування покарання (ч. 3 ст. 115 КПК). 

Контрольний строк у разі умовно-дострокового звільнення від відбування 

додаткового покарання має обчислюватися з урахуванням правил обчислення такого 

строку у разі звільнення від відбування основного покарання.  

Якщо суд вирішив питання про умовно-дострокове звільнення від відбування 

додаткового покарання одночасно з основним покаранням, то контрольний строк як 

умова звільнення від відбування додаткового покарання дорівнює невідбутній 

частині основного покарання. Якщо ж суд вирішив питання про умовно-дострокове 

                                                
1 Видається некоректною позиція Є. О. Письменського, який вважає, що початком перебігу 

контрольного строку слід уважати день ухвалення рішення про умовно-дострокове звільнення від 

відбування покарання. Див. [1053, c. 212]. 
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звільнення від відбування додаткового покарання після повного відбуття 

засудженим основного покарання, то такий контрольний строк дорівнює 

невідбутній частині додаткового покарання. 

Будь-яких інших умов для цього дострокового звільнення від відбування 

покарання закон не передбачає.  

Треба мати на увазі, що, на відміну від умовно-дострокового звільнення від 

відбування додаткового покарання (яке може бути повним і частковим), умовно-

дострокове звільнення від відбування основного покарання може бути лише 

частковим. Суд не може повністю звільнити засудженого від відбування основного 

покарання, не визначивши певного контрольного строку [546]. 

Чимало юристів переконані в тому, що для закріплення виправлення на умовно-

достроково звільненого від відбування покарання доцільно покладати виконання 

протягом контрольного строку певних обов’язків [815, c. 89; 893, c. 123]. На 

слушність такого законодавчого кроку вже давно звертається увага в юридичній 

літературі [1168, c. 75]. Однак наразі це питання законодавчо не вирішено. 

Перспективним у цьому аспекті може бути покладення на умовно-достроково 

звільнених обов’язків, передбачених для осіб, що звільняються від відбування 

покарання з випробуванням (ст. 76 КК). Отже, не лише невчинення звільненим 

умовно-достроково протягом невідбутої частини покарання нового злочину, а й 

виконання ним певних обов’язків у своїй сукупності мають у перспективі утворити 

режим випробування з чітко визначеним іспитовим строком (що дорівнює 

контрольному строку). 

Правові наслідки умовно-дострокового звільнення від відбування покарання 

можуть бути сприятливими або несприятливими для звільненого умовно-

достроково. 

Сприятливий наслідок настає в тому разі, якщо особа, що була умовно-

достроково звільнена від відбування покарання, протягом невідбутої частини 

покарання не вчинить нового злочину. У такому разі особа автоматично і остаточно 

звільняється від відбування покарання. Ухвалення будь-якого додаткового рішення 

суду для цього не потрібно. 
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Несприятливий наслідок настає в тому разі, якщо звільнений умовно-достроково 

протягом невідбутої частини покарання вчинить новий злочин.  

У разі вчинення особою, до якої було застосовано умовно-дострокове звільнення 

від відбування покарання, протягом невідбутої частини покарання нового злочину (з 

будь-якою формою вини, будь-якого ступеня тяжкості) суд призначає їй покарання за 

правилами, передбаченими статтями 71 і 72 КК. Згідно з ухвалами судів, враховуючи, 

що засуджений вчинив злочин у період умовно-дострокового звільнення, 

застосування до нього ст. 75 КК (після призначення покарання за правилами, 

передбаченими статтями 71 і 72 КК) не відповідає вимогам ч. 4 ст. 81 КК [113; 197]. 

Вчинення звільненим від відбування покарання адміністративних 

правопорушень, інша антигромадська поведінка не є підставою для настання 

зазначеного несприятливого наслідку. Однак за особами, що були умовно-

достроково звільнені від відбування покарання і якщо вони систематично 

порушують громадський порядок і права інших громадян, вчиняють інші 

правопорушення, незважаючи на попередження органів Національної поліції, 

встановлюється адміністративний нагляд (п. В ст. 3 Закону України «Про 

адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» [861]). 

За порушення правил адміністративного нагляду передбачена кримінальна 

відповідальність (ст. 395 КК). 

 

5.3 Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають 

дітей віком до трьох років (ст. 83 КК) 

Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей 

віком до трьох років (ст. 83 КК), є спеціальним видом звільнення від відбування 

покарання жінок, застосування якого зумовлене турботою про інтереси дитини, 

матері або подружжя. Крім того, ступінь суспільної небезпечності жінки, у якої 

невдовзі з’явиться дитина або вже є малолітня дитина, яку треба виховувати та 

доглядати, значно знижується. Ймовірно, що у такої засудженої не буде ані часу, ані 

сил, ані бажання вчиняти нові злочини [1259, c. 608]. 
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Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітної жінки або жінки, 

яка має дітей віком до трьох років, можливе за наявності певних передумов, підстав 

та умов. 

Передумовою звільнення від відбування покарання на підставі ч. 1 ст. 83 КК є 

відбування вагітною жінкою або жінкою, яка має дітей віком до трьох років, 

певного виду покарання.  

Види покарань, під час відбування яких допускається звільнення від 

відбування покарання. Звільнення від відбування покарання за підставами, 

визначеними ст. 83 КК, допускається під час відбування засудженою лише таких 

основних покарань, як обмеження волі та позбавлення волі на певний строк (крім 

випадків засудження до позбавлення волі на строк більше п’яти років за тяжкі та 

особливо тяжкі злочини). Аналіз кримінальних справ (ми вивчили 100 судових 

рішень про застосування ст. 83 КК) свідчить про те, що абсолютна більшість 

звільнених від відбування покарання були засуджені до покарання у виді 

позбавлення волі (80 %). Із них: до 1 року позбавлення волі – 4 % засуджених; на 

строк до 2 років позбавлення – 14 % жінок; на строк до 3 років позбавлення волі – 

20 % осіб; на строк до 4 років позбавлення волі – 26 % винних; на строк до 5 років 

позбавлення волі – 16 % винних [746, с. 108–110]. 

Суди обґрунтовано відмовляють у звільненні від відбування покарання жінкам, 

засудженим до позбавлення волі на строк більше п’яти років за тяжкі та особливо 

тяжкі злочини [243]. Доречно зазначити, що окремі юристи пропонують обмежити 

коло жінок, до яких може бути застосована ст. 83 КК, лише засудженими до 

позбавлення волі на строк більше п’яти років за конкретні тяжкі та особливо тяжкі 

злочини. Зокрема, В. О. Меркулова вважає, що такому звільненню від відбування 

покарання не повинні підлягати лише жінки, засуджені за тяжкі та особливо тяжкі 

злочини проти особи (однак для таких засуджених автор пропонує встановити 

мінімально необхідний для відбування термін покарання) [982, c. 313], а на думку 

П. В. Хряпінського, – жінки, засуджені за тяжкі та особливо тяжкі злочини проти 

життя та здоров’я  [1230, c. 24]. Щоправда, пізніше ці автори дещо змінили свою 

позицію і висловили пропозиції закріпити в законодавстві положення, згідно з 
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яким звільненню від відбування покарання на підставі ст. 83 КК не повинні 

підлягати лише жінки, засуджені за тяжкі та особливо тяжкі насильницькі злочини  

[983, c. 27; 1232, c. 73]. Аналогічну пропозицію про обмеження застосування 

аналізованого звільнення від відбування покарання лише щодо жінок, засуджених 

за тяжкі та особливо тяжкі злочини, пов’язані із застосуванням насильства або 

погрозою його застосування до особи, висловила і О. М. Нізамітдінова щодо 

російського кримінального законодавства [1030, c. 134].  

У судовій практиці часто трапляються випадки, коли суди помилково 

застосовують положення ст. 83 КК щодо вагітних жінок і жінок, які мають дітей 

віком до трьох років, на стадії ухвалення вироку, коли вони ще не почали відбувати 

покарання [483; 554; 614]. У зв’язку з цим слід визнати правильною практику 

апеляційних судів, які скасовують подібні рішення як необґрунтовані і такі, що не 

відповідають положенням кримінального закону [95; 114; 153; 264].  

Наявність цих правозастосовних проблем зумовлена помилками під час 

вирішення питання про пріоритетність застосування конкурентних кримінально-

правових норм, передбачених статтями 79 та 83 КК. Зазначимо, що в аналізованих 

нормах передбачено різні види звільнення від відбування покарання. На нашу 

думку, розмежування зазначених норм не має становити особливих складнощів у 

судовій практиці. Якщо звільнення від відбування покарання, передбачене ст. 79 

КК, застосовується судами лише на етапі засудження особи (ухвалення вироку), то 

звільнення від відбування покарання, передбачене ст. 83 КК, – лише після набрання 

вироком законної сили (засудження жінки) і з моменту фактичного початку 

відбування нею призначеного у вироку суду покарання [780, с. 10–12]. 

Положення ст. 83 КК можуть бути застосовані судом тільки до жінок, які стали 

вагітними або народили дітей під час відбування покарання [164]. 

Початком відбування покарання у виді обмеження волі є день прибуття і 

постановки засудженої на облік у виправному центрі (ч. 1 ст. 58 КВК).  

Початком відбування покарання у виді позбавлення волі засудженої, яка не 

трималася під вартою, є день прибуття її до колонії. У цей строк зараховується час 

слідування засудженої до місця позбавлення волі під вартою. Якщо ж особа до її 
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засудження та прибуття до колонії трималася під вартою, то початок відбування 

покарання обчислюється з дня, визначеного вироком суду, з урахуванням відповідно 

до ст. 72 КК часу тримання засудженої в місцях попереднього ув’язнення. Початком 

відбування покарання щодо засудженої до позбавлення волі, яка згідно з ч. 1 ст. 89 

КВК була залишена для відбування покарання в слідчому ізоляторі, є день набрання 

вироком законної сили. 

У разі, якщо засуджена до обмеження чи позбавлення волі звернулася до суду з 

поданням про звільнення її від відбування покарання у зв’язку з вагітністю або 

необхідністю утримання дитини віком до трьох років до початку фактичного 

відбування покарання [506] або під час ухилення від відбування покарання [557], то 

така засуджена не може бути звільнена від відбування покарання на підставі ст. 83 

КК. До такої особи за наявності передбачених законом підстав може бути 

застосовано відстрочку виконання вироку (п. 2 ч. 1 ст. 536 КПК) [565]. 

Підстави звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які 

мають дітей віком до трьох років. За змістом ч. 1 ст. 83 КК звільнення від 

відбування покарання жінок застосовується у разі встановлення: 1) стану її вагітності 

або 2) наявності у жінки дітей віком до трьох років. Стан вагітності або наявність у 

жінки дитини має бути підтверджено документально (див. підрозділ 3.2 дисертації). 

Цей вид звільнення від відбування покарання застосовується судом лише у 

випадках, коли жінка завагітніла (22,5 % вивчених нами судових рішень) або 

народила дитину (77,5 % вивчених нами рішень) під час відбування покарання. 

Якщо після подачі до суду клопотання (подання) на момент розгляду справи судом 

вагітна жінка втратила дитину, вона не може бути звільнена від відбування 

покарання за аналізованою підставою [573]. 

Якщо суд на етапі засудження особи (ухвалення вироку) не знайшов підстав для 

застосування щодо жінки, яка має дитину віком до трьох років, положень ст. 79 КК, 

то суд, що розглядає подання про звільнення жінки від відбування покарання на 

підставі ст. 83 КК після звернення вироку до виконання, не повинен задовольняти 

таке подання (якщо не змінилися фактичні обставини справи). Жінка на момент її 

засудження вже мала дитину віком до трьох років, і аналогічне питання вже 
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вирішувалося судом під час ухвалення вироку. Повторний розгляд аналогічного 

питання після звернення вироку до виконання фактично призведе до перегляду 

вироку, що вже набрав законної сили. Утім, випадки такого, на нашу думку, 

необґрунтованого звільнення від відбування покарання на підставі ст. 83 КК жінок, 

що мають дітей віком до трьох років, іноді трапляються [530; 542].  

Звільнення від відбування додаткового покарання вагітних жінок і жінок, які 

мають дітей віком до трьох років, закон не передбачає. У зв’язку з цим ми не можемо 

погодитися з Є. О. Письменським, який шляхом поширювального тлумачення (!) 

положень закону дійшов протилежного висновку [1021, c. 246–247; 1054, c. 399–400]. 

Якби законодавець вважав можливим звільнення жінки від відбування і додаткового 

покарання, він би зробив про це спеціальне застереження (на кшталт того, що 

міститься в ч. 1 ст. 79 КК). Крім того, додатковий вид покарання має вибірковий 

каральний вплив на окремі сторони особи засудженої, причому в іншій сфері, аніж 

основний вид покарання [1233, c. 25]. Ймовірно, тому законодавець вважає 

недоцільним звільняти жінку від додаткового покарання, яке було спрямовано під час 

його призначення на ці окремі сторони особистості засудженої. 

Умови звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних 

жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Під умовами звільнення від 

відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, 

ми розуміємо конкретні обставини справи, які дозволяють суду ухвалити (з 

урахуванням можливості виконання жінкою вимог, зазначених у ч. 5 ст. 83 КК) 

позитивне рішення про застосування щодо жінки ч. 1 ст. 83 КК.  

Вивчення нами судових рішень дає змогу зробити висновок про те, що умовами 

звільнення від відбування покарання жінок на підставі ч. 1 ст. 83 КК в судовій 

практиці визнаються конкретні обставини справи, що характеризують ступінь 

тяжкості вчиненого злочину, особу засудженої, інші обставини справи (див. 

коментар до ст. 79 КК). 

Застосування звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які 

мають дітей віком до трьох років, є правом, а не обов’язком суду.  
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Узагальнення нами судової практики свідчить про те, що серед звільнених від 

відбування покарання з аналізованих підстав незначна більшість жінок (54 %) є не 

судимими і лише 2 % мали погашену чи зняту судимість. Водночас 44 % 

засуджених були раніше судимими. Із них: 59 % мали одну судимість, 18,2 % – дві 

судимості, 13,6 % – три судимості, 9,2 % – чотири і більше судимостей. Цікавим є і 

той факт, що 63,6 % засуджених жінок мали судимість за корисливий злочин; 18,2 % 

жінок – за злочин, пов’язаний з наркотиками; 9,1 % – за насильницький злочин; 

9,1 % – за інші злочини. 

Треба зазначити, що нерідко кримінальне минуле засудженої є підставою для 

відмови в застосуванні ст. 83 КК (суди вважають, що такі особи не можуть 

забезпечити належні умови для виховання дитини)[20]. 

Порівняно із застосуванням ст. 79 КК закон висуває додаткові умови для 

звільнення від відбування покарання за підставами, передбаченими аналізованою 

нормою. Згідно з ч. 2 ст. 83 КК воно застосовується до засудженої, яка має сім’ю або 

родичів, що дали згоду на спільне з нею проживання, або яка має можливість 

самостійно забезпечити належні умови для виховання дитини.  

Поняття близьких родичів та членів сім’ї визначено в п. 1 ч. 1 ст. 3 КПК.  До 

таких осіб суди зараховують, наприклад, свекра або свекруху [528], дядька або тітку 

засудженої [527], якщо вони спільно проживали і дали згоду на подальше спільне з 

нею проживання.  

У юридичній літературі справедливо наголошується, що під час оцінювання 

судом наявності у жінки умов для виховання дитини потребують уваги такі 

обставини: наявність житла (в якому є умови для проживання малолітньої дитини); 

наявність матеріальної можливості для забезпечення розвитку дитини, за потреби – 

її лікування; наявність соціально корисних зв’язків; сприятливе сімейне оточення; 

відсутність обставин, за яких дитина зростатиме в атмосфері ворожнечі, неприязні, 

регулярних конфліктів. Заслуговує на увагу і фінансово-матеріальне становище 

жінки [938, c. 329; 1021, c. 247]. 

Вивчення нами кримінальних справ свідчить про те, що у 56 % випадках 

застосування ст. 83 КК суд врахував ту обставину, що засуджена має сім’ю, що дала 
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згоду на спільне з нею проживання (найчастіше це чоловік); у 12 % – те, що 

засуджена має родичів, що дали згоду на спільне з нею проживання (найчастіше це 

батько або мати засудженої); а у 32 % випадків ту обставину, що засуджена мала 

можливість самостійно забезпечити належні умови для виховання дитини (має 

житло, доходи або заощадження для утримання дитини, відсутні соціальні контакти, 

що можуть негативно вплинути на виховання дитини). 

Водночас трапляються випадки, коли суди не встановлюють і не відображають у 

судовому рішенні тієї обставини, чи має засуджена сім’ю або родичів, що дали згоду 

на спільне з нею проживання, або чи має вона можливість самостійно забезпечити 

належні умови для виховання дитини [448; 504; 584]. Очевидно, що такі рішення 

суду не можна назвати обґрунтованими. 

Отже, звільнення від відбування покарання на підставі ст. 83 КК може 

застосовуватися переважно до засуджених вагітних жінок або жінок, які мають дітей 

віком до трьох років, котрі вже відбувають покарання, є раніше не судимими;  

вчинили злочин уперше і засуджені до позбавленя волі; не вживають наркотиків; 

мають сім’ю або родичів, що дали згоду на спільне з нею проживання, або яка має 

можливість самостійно забезпечити належні умови для виховання дитини; щодо 

яких відсутні дані про неналежне виконання материнських обов’язків. 

Контрольний строк звільнення від відбування покарання. Звільнення від 

відбування покарання визначається в межах строку, на який згідно із законом жінку 

може бути звільнено від роботи у зв’язку з вагітністю, пологами і до досягнення 

дитиною трирічного віку. 

За результатами узагальнення судової практики ми встановили, що в абсолютній 

більшості випадків засуджені жінки були звільнені від відбування покарання до 

досягнення дитиною трирічного віку (82 %). Звільнення від відбування покарання в 

межах строку, на який згідно із законом жінку може бути звільнено від роботи у 

зв’язку з вагітністю, було застосовано лише у 2 % справ. Так само в незначній 

кількості справ (2 %) жінки були звільнені від відбування покарання на строк, на 

який згідно із законом жінку може бути звільнено від роботи у зв’язку з пологами. 
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Водночас вивчення нами кримінальних справ продемонструвало негативну 

судову практику, коли суди у своїх рішеннях (14 % рішень) узагалі не визначали 

строку, на який засуджена жінка звільняється від відбування покарання [585]. Щодо 

звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком 

до трьох років, орган пробації застосовує наглядову пробацію (ст. 10 Закону 

України «Про пробацію» від 5 лютого 2015 р. № 160-VIII).  

Правові наслідки звільнення від відбування покарання вагітних жінок і 

жінок, які мають дітей віком до трьох років. Правові наслідки звільнення від 

відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, 

після закінчення контрольного строку або смерті дитини можуть бути різними. На їх 

визначення судом впливає поведінка засудженої протягом контрольного строку.  

Позитивні правові наслідки звільнення від відбування покарання. Якщо протягом 

контрольного строку звільнена від відбування покарання жінка позитивно 

характеризується за місцем проживання та наглядової пробації, здійснювала 

виховання дитини та догляд за нею, не вчинила правопорушень, які тягнуть за 

собою адміністративні стягнення, що свідчить про те, що вона виправилася, суд 

зазвичай приймає рішення про остаточне звільнення засудженої від покарання [500; 

517; 605; 616; 617]. Якщо з урахуванням фактичних обставин справи суд зробить 

висновок про те, що жінка лише стала на шлях виправлення, суд у такому разі може 

ухвалити рішення про заміну призначеного судом покарання більш м’яким. 

Доречно зазначити, що суд може звільнити від відбування покарання і ту жінку, у 

якої за зазначених вище умов дитина померла. Це зумовлено тим, що на позитивне 

вирішення судом аналізованого питання впливає саме характер поведінки жінки, а 

не стан здоров’я дитини (звичайно, якщо такий стан здоров’я дитини не був 

погіршений унаслідок поведінки самої жінки-матері) [230]. 

Незважаючи на чіткі й зрозумілі умови звільнення від відбування покарання 

жінки після закінчення контрольного строку, у судовій практиці трапляються 

випадки безпідставного, на нашу думку, застосування ч. 4 ст. 83 КК до жінок, 

поведінку яких навряд чи можна назвати позитивною. Наприклад, Саксаганський 

районний суд м. Кривого Рогу, звільняючи Н. своєю постановою від 22 липня 
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2009 р. від відбування покарання після проходження нею контрольного строку, 

вважаємо, безпідставно не врахував тих обставин, що в період перебування на 

обліку Н. за місцем проживання зарекомендувала себе задовільно і двічі 

притягувалася до адміністративної відповідальності (статті 152 та 181-1 КУпАП 

відповідно). Хто здійснював догляд за дитиною під час зайняття Н. зокрема 

проституцією суд не встановив [575]. 

Негативні правові наслідки звільнення від відбування покарання. Негативні 

правові наслідки за результатами контрольного строку полягають у направленні 

жінки в місця обмеження чи позбавлення волі для відбування покарання. Ці 

наслідки настають у випадках, передбачених ч. 5 ст. 83 КК У цьому разі суд може 

повністю або частково зарахувати в строк покарання час, протягом якого засуджена 

не відбувала покарання. 

Відповідно до ч. 5 ст. 83 КК це може статися, якщо жінка: відмовляється від 

дитини; передала дитину в дитячий будинок; зникла з місця проживання (25 % 

вивчених нами справ); ухиляється від виховання дитини; ухиляється від догляду за 

дитиною (50 % вивчених нами справ); систематично вчинює правопорушення, що 

тягнуть за собою адміністративні стягнення і свідчать про її небажання стати на шлях 

виправлення (25 %). Саме такі негативні наслідки настали для Ю., яку постановою 

Кельменецького районного суду Чернівецької області від 24 грудня 2012 р. було 

направлено для відбування призначеного їй покарання згідно з вироком цього ж суду 

від 5 грудня 2008 р., оскільки вона не займалася доглядом та вихованням своєї першої 

дитини, покинула її в сім’ї знайомих, а другу народжену дитину залишила в 

КМУ «Міська дитяча клінічна лікарня», змінила місце постійного проживання, про 

що не повідомила кримінально-виконавчу інспекцію, а також притягувалася до 

адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 178 КУпАП [497]. Аналогічні негативні 

наслідки настали і щодо П., яку було направлено для відбування покарання, 

призначеного вироком суду, оскільки вона була позбавлена батьківських прав [576].  

Якщо в період звільнення від відбування покарання засуджена вчинила новий 

злочин, суд призначає їй покарання за правилами, передбаченими у статтях 71 і 72 КК. 
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Висновки до розділу 5  

1. Позитивні зміни, що відбуваються в особистості засудженого і засвідчують 

процес його виправлення, дозволяють пом’якшити призначене йому покарання 

(ст. 82 КК). Передумовою для заміни невідбутої частини покарання більш м’яким є 

фактичне відбуття засудженим певної частини строку призначеного вироком суду 

покарання (позбавлення волі та обмеження волі), підставою – та обставина, що 

засуджений став на шлях виправлення. 

2. Свідченням того, що засуджений став на шлях виправлення, є позитивні зміни, 

що відбуваються в його особистості, підтверджені його сумлінною поведінкою і 

ставленням до праці. Сумлінність поведінки засудженого має бути визначена через 

оцінювання поведінки засудженого в різних аспектах. Суд, зокрема, має оцінити: 

1) ставлення засудженого до вчиненого злочину; 2) ставлення засудженого до 

суспільного життя; 3) ставлення засудженого до режиму відбування покарання; 

4) ставлення засудженого до майбутнього життя. Під час застосування ст. 82 КК 

сумлінне ставлення до праці має підтверджуватися заохоченнями в роботі. 

3. За змістом ч. 1 ст. 82 КК під час вирішення питання про заміну покарання більш 

м’яким суд може застосувати строкові покарання не лише на один щабель нижче від 

призначеного судом покарання, а й на декілька щаблів. Під час визначення судом 

виду більш м’якого покарання суди мають користуватися правилами формалізації 

заміни невідбутої частини покарання більш м’яким. Аналогічний підхід треба 

використовувати і в практиці умовно-дострокового звільнення від відбування 

покарання. Це питання має бути формалізованим.  

4. Перспективним видом звільнення від покарання є призначення в порядку 

заміни засудженим військовослужбовцям, які виявили бажання проходити військову 

службу за контрактом в особливий період, службового обмеження для 

військовослужбовців.  

5. Подальше виконання покарання стосовно засудженого, який довів своє 

виправлення, є недоцільним. У такому разі закон дозволяє звільнити засудженого 

від відбування покарання до закінчення його строку. Умовно-дострокове 

звільнення від відбування покарання можливе за певної передумови та підстави. 
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Передумовою умовно-дострокового звільнення від відбування покарання є фактичне 

відбуття засудженим певної частини строку призначеного покарання. Підставою 

умовно-дострокового звільнення від відбування покарання є виправлення 

засудженого.  

6. За змістом закону засуджений має довести виправлення своєю сумлінною 

поведінкою і ставленням до праці. Видається доцільним виокремити загальні та 

спеціальні показники сумлінної поведінки. Під час вирішення питання про 

застосування ст. 81 КК критеріями сумлінного ставлення засудженого до праці 

можуть бути такі самі показники, як і під час вирішення питання про заміну 

невідбутої частини покарання більш м’яким.  

7. Дострокові види звільнення від покарання (статті 81, 82, 86, 87 КК) можуть 

бути застосовані виключно щодо осіб, які вчинили корупційні злочини середньої 

тяжкості. Однак законодавцю недоцільно було позбавляти можливості осіб, які 

вчинили корупційні злочини невеликої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі 

корупційні злочини, у разі їхньої позитивної поведінки бути звільненими від 

покарання на підставі статей 81, 82, 86, 87 КК. 

8. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей 

віком до трьох років (ст. 83 КК), є спеціальним видом звільнення від відбування 

покарання жінок. Передумовою звільнення від відбування покарання на підставі ч. 1 

ст. 83 КК є відбування вагітною жінкою або жінкою, яка має дітей віком до трьох 

років, певного виду покарання. Підставами звільнення від відбування покарання 

жінки за ч. 1 ст. 83 КК є: 1) стан її вагітності або 2) наявність дітей віком до трьох 

років. Порівняно із застосуванням ст. 79 КК закон висуває додаткові умови для 

звільнення від відбування покарання за підставами, передбаченими цією нормою. 

Під умовами звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які 

мають дітей віком до трьох років, слід розуміти конкретні обставини справи, які 

дозволяють суду ухвалити (з урахуванням можливості виконання жінкою вимог, 

зазначених у ч. 5 ст. 83 КК) позитивне рішення про застосування щодо жінки ч. 1 

ст. 83 КК.  

  



 371 

РОЗДІЛ 6 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ 

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПРИЗНАЧЕНОГО ПОКАРАННЯ АБО 

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ЙОГО ВІДБУВАННЯ ЗА ХВОРОБОЮ 

Звільнення від призначеного покарання або відбування покарання за хворобою  

зумовлене неможливістю або значним ускладненням відбування покарання особами, 

що страждають на тяжкі хвороби. Варто погодитися з тим, що покарання можуть 

відбувати тільки особи, здатні повноцінно сприймати його каральну суть, 

піддаватися виправному та профілактичному впливу [1021, c. 249–250]. 

Закон передбачає звільнення від призначеного покарання або відбування 

покарання за хворобою чотирьох категорій осіб: осіб, які під час відбування 

покарання захворіли на психічну хворобу, що позбавляє їх можливості 

усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними (ч. 1 ст. 84 КК); осіб, які 

після вчинення злочину, але до постановлення вироку захворіли на іншу тяжку 

хворобу, що перешкоджає відбуванню покарання (ч. 2 ст. 84 КК); осіб, які під час 

відбування покарання захворіли на іншу тяжку хворобу, що перешкоджає 

відбуванню покарання (ч. 2 ст. 84 КК); засуджених військовослужбовців, в разі 

визнання їх непридатними до військової служби за станом здоров’я (ч. 3 ст. 84 КК)1. 

6.1 Звільнення від призначеного покарання або звільнення від його 

відбування осіб, які захворіли на психічну хворобу (ч. 1 ст. 84 КК) 

Особи, які під час відбування покарання захворіли на психічну хворобу, що 

позбавляє їх можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними, 

можуть бути звільнені від призначеного покарання або від відбування покарання. Це 

стосується й тих осіб, які захворіли до засудження, але під час відбуття покарання 

їхня хвороба внаслідок прогресування набула характеру, зазначеного в Переліку 

захворювань (абз. 2 п. 2 ППВСУ від 28 вересня 1973 р. № 8 «Про практику 

застосування судами законодавства про звільнення від відбуття покарання 

                                                
1 Для з’ясування проблем судової практики звільнення від покарання або його відбування за 

хворобою ми проаналізували 130 судових рішень у справах зазначеної категорії. Окремі практичні 

приклади застосування судами частин 1–3 ст. 84 КК наведемо під час висвітлення відповідних 

положень розділу 6 дисертації. 
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засуджених, які захворіли на тяжку хворобу») [1084, c. 487–490]. Водночас варто 

погодитися з А. А. Музикою та Є. О. Письменським у тому, що на таке звільнення 

мають заслуговувати й ті особи, які захворіли на психічну хворобу на стадії 

досудового розслідування, однак хворобу було виявлено лише в процесі відбування 

покарання [998, c. 87]; 1054, c. 499–500]. 

Передумовою звільнення від покарання осіб, які захворіли на психічну хворобу, є 

реальне відбування особою покарання, призначеного вироком суду.  

Підставою звільнення від покарання, зазначених у ч. 1 ст. 84 КК, є їх 

захворювання на психічну хворобу, що позбавляє їх можливості усвідомлювати свої 

дії (бездіяльність) або керувати ними. Очевидно, що виправити особу, яка страждає 

на такий психічний розлад, неможливо, оскільки вона просто нездатна 

усвідомлювати сенс здійснюваних стосовно неї виправних та запобігальних заходів 

[1134, c. 102–103; 1259, c. 581]. 

За змістом закону осіб, які захворіли на психічну хворобу, може бути звільнено 

від призначеного покарання або звільнено від його відбування [721,с. 107–108]. 

Звільнення від призначеного покарання осіб, які під час відбування покарання 

захворіли на психічну хворобу, що позбавляє їх можливості усвідомлювати свої дії 

(бездіяльність) або керувати ними, застосовується у випадках, якщо суд дійде 

висновку, що така особа не є суспільно небезпечною і не потребує застосування 

примусових заходів медичного характеру. Таку особу суд може передати на 

піклування родичам або опікунам з обов’язковим лікарським наглядом (ч. 6 ст. 94 КК). 

На нашу думку, треба критично поставитися до судових рішень, у яких суди, 

приймаючи рішення про звільнення від призначеного покарання засуджених на 

підставі ч. 1 ст. 84 КК, не передають психічно хворих осіб, які не можуть 

усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними, на піклування родичам або 

опікунам з обов’язковим лікарським наглядом (навіть якщо особа звільняється від 

покарання, не пов’язаного з позбавленням чи обмеженням волі) [306; 577; 578; 601]. 

Якщо суд дійде висновку, що особа, яка під час відбування покарання захворіла на 

психічну хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) 

або керувати ними, є суспільно небезпечною, така особа звільняється від відбування 
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покарання із застосуванням примусових заходів медичного характеру, передбачених 

ст. 94 КК, які можуть бути продовжені, змінені або припинені (ст. 95 КК). 

Критерії звільнення від покарання за хворобою. Звільнення від призначного 

покарання або від відбування покарання осіб, які захворіли на психічну хворобу 

(ч. 1 ст. 84 КК), допускається за наявності двох критеріїв: медичного та юридичного. 

Медичний критерій має засвідчувати наявність у особи психічного захворювання. 

Відповідно до розділу 6 Переліку захворювань, які є підставою для подання до суду 

матеріалів про звільнення засуджених від подальшого відбування покарання 

(Додаток 12 до Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до 

позбавлення волі, затвердженого наказом МЮУ та МОЗ України від 15 серпня 2014 р. 

№ 1348/5/572) [1086], такими психічними захворюваннями є низка захворювань.  

Якщо наявне в особи психічне захворювання не входить до Переліку захворювань, 

які є підставою для подання до суду матеріалів про звільнення засуджених від 

подальшого відбування покарання, суд має відмовити в задоволенні подання про 

звільнення особи від відбування покарання у зв’язку з психічною хворобою [288].  

Наявність у засудженого психічного захворювання має бути підтверджено актом 

психіатричного обстеження засудженого в стаціонарних умовах спеціалізованої 

психіатричної лікарні (відділення) Державної кримінально-виконавчої служби 

України (п. 5 розд. VI Порядку організації надання медичної допомоги засудженим 

до позбавлення волі, затвердженого наказом МЮУ та МОЗ України від 15 серпня 

2014 р. № 1348/5/572).  

Висновок спеціальної психіатричної експертної комісії й особова справа 

засудженого разом із поданням про звільнення від відбування покарання внаслідок 

психічної хвороби надсилається до суду начальником органу або установи 

виконання покарань (ч. 4 ст. 154 КВК). У такому висновку має бути зазначено, чи 

потребує особа: передачі її на піклування родичам або опікунам з обов’язковим 

лікарським наглядом (ч. 6 ст. 94 КК) або застосування стосовно неї певного 

примусового заходу медичного характеру (частини 3–5 ст. 94 КК). Суди повинні 

критично оцінювати зазначені акти з погляду їх наукової обґрунтованості, 

переконливості й вмотивованості. Коли ж акти є недостатньо зрозумілими, неповними 
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або виникає потреба у з’ясуванні додаткових питань, суд повинен викликати в судове 

засідання спеціаліста-психіатра, а за певних умов – призначити додаткове чи повторне 

обстеження (абз. 3, 4 п. 3 ППВСУ від 3 червня 2005 р. № 7 «Про практику 

застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового 

лікування» [1084, c. 504–514]).  

Тимчасовий розлад психічної діяльності особи, який позбавляє її можливості 

усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними, що настав після вчинення 

злочину (як до постановлення вироку, так і під час відбування покарання), також 

може бути підставою для застосування примусових заходів медичного характеру 

(абз. 3 п. 5 ППВСУ від 3 червня 2005 р. № 7). 

Судам слід мати на увазі, що у разі погіршення стану здоров’я засудженого після 

відмови судом у його звільненні від подальшого відбуття покарання через хворобу 

повторно таке подання може бути надіслано до суду на підставі відповідного 

висновку комісії незалежно від часу винесення судом рішення про відмову (п. 7-1 

ППВСУ від 28 вересня 1973 р. № 8). 

Юридичний критерій має засвідчувати те, що зазначені психічні хвороби 

позбавляють особу можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати 

ними. Висновок про наявність юридичного критерію робить суд, спираючись на 

результати судово-психіатричної експертизи.  

Якщо під час судового розгляду не встановлено, що особа внаслідок психічної 

хвороби позбавлена можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати 

ними, суд має відмовити в задоволенні подання про звільнення особи від відбування 

покарання у зв’язку з психічною хворобою. Наприклад, саме таке рішення було 

ухвалено постановою Глухівського міськрайонного суду Сумської області від 

20 квітня 2012 р. у справі Н. Відмовляючи в задоволенні подання про звільнення Н. 

від відбування покарання у виді 240 годин громадських робіт, що було призначене 

йому вироком цього ж суду від 8 лютого 2012 р., суд зазначив: згідно з матеріалами 

справи Н. дійсно страждає на психічне захворювання у вигляді розладу особистості 

та поведінки внаслідок органічного ураження головного мозку і є особою з 

інвалідністю 3 групи внаслідок психічного захворювання. Водночас надані 
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документи свідчать про те, що через психічне захворювання Н. протипоказане лише 

психічне та фізичне перевантаження. Однак у матеріалах справи відсутні будь-які 

дані на підтвердження того, що внаслідок цього психічного захворювання Н. не 

може усвідомлювати значення своїх дій чи керувати ними [453]. Отже, як і 

медичний критерій, юридичний критерій звільнення від покарання та його 

відбування із застосуванням примусових заходів медичного характеру має бути 

доведений під час судового розгляду.  

Під час вирішення питання про звільнення від призначеного покарання або 

відбування покарання за хворобою інші обставини, зокрема ступінь виправлення 

засудженого, вид та строк відбутого ним покарання, не повинні братися судом до 

уваги. Захворювання на психічну хворобу унеможливлює усвідомлення засудженим 

своїх дій і керування ними, а отже, засуджений не може підлягати виправному 

впливу під час відбування покарання, оскільки такі особи не усвідомлюють сенсу 

здійснюваних заходів. Тому вони звільняються від призначеного покарання або від 

відбування покарання незалежно від будь-яких інших обставин, окрім хвороби 

[1134, c. 103; 1259, c. 582]. Вирішальним у цьому питанні є те, наскільки психічна 

хвороба перешкоджає відбуванню покарання, загрожує життю засудженого або 

може призвести до серйозного погіршення його здоров’я чи інших тяжких наслідків 

(абз. 2 п. 2 ППВСУ від 28 вересня 1973 р. № 8). 

Види покарань, від яких звільняється психічно хворий. За змістом 

кримінального закону особи, які захворіли на психічну хворобу під час відбування 

покарання (ч. 1 ст. 84 КК), звільняються від покарання в цілому (як від основного, 

так і від додаткового). 

Слід зазначити, що в юридичній літературі висловлюється думка  

про недоцільність звільнення осіб, які захворіли на психічну хворобу, від відбування 

певних додаткових покарань. Зокрема, Б. А. Спасенніков вважає недоцільним 

звільняти у зв’язку з психічною хворобою осіб від штрафу, позбавлення права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, позбавлення певного 

звання, класу, чину, оскільки виконання цих покарань не залежить від наявності чи 

відсутності захворювання в особи [1146, c. 42]. На думку Є. О. Письменського, у 
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зв’язку з психічною хворобою особа може бути звільнена лише від таких 

додаткових покарань, як штраф та конфіскація майна, якщо вони залишились не 

виконаними. Ймовірно, автор вважає, що від інших додаткових покарань, зокрема 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та 

позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного 

класу, психічно хворий не може бути звільнений [1054, c. 502]. 

На перший погляд із позиціями зазначених учених можна було б погодитися. 

Логічно допустити, що психічно хворий може бути звільнений лише від тих основних 

та додаткових покарань, які він не може відбувати або виконувати. До таких покарань 

можна було б віднести всі основні покарання, встановлені у ч. 1 ст. 52 КК, а також 

додаткове покарання у виді штрафу (якщо воно не є виконаним). Виконанню інших 

додаткових покарань (позбавлення права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю, позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або 

кваліфікаційного класу, конфіскація майна) психічна хвороба особи начебто жодною 

мірою не перешкоджає. Втім, як відомо, складовими мети покарання є не лише 

спеціальне запобігання злочинам, а й кара та виправлення злочинця. 

Вважаємо, що для досягнення цих складових мети покарання потрібно, щоб особа 

мала можливість усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та керувати ними, сприймати 

зміст, виправний та запобіжний вплив заходів особистого, майнового та іншого 

характеру, що застосовуються до неї у зв’язку із вчиненим злочином. Якщо психічна 

хвороба позбавляє особу можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або 

керувати ними, то й застосування до неї будь-якого покарання втрачає сенс. 

Отже, ми підтримуємо законодавчу позицію, що особи, зазначені у ч. 1 ст. 19 КК 

та ч. 1 ст. 84 КК, повинні звільнятися судом від призначеного покарання або від 

відбування покарання в цілому [721,с. 110]. 

У судовій практиці неоднозначно вирішується питання про можливість 

звільнення на підставі ч. 1 ст. 84 КК від відбування покарання у зв’язку з психічною 

хворобою особи, яка вже була звільнена від відбування покарання з інших підстав, 

зокрема з випробуванням (статті 75, 79, 104 КК). На нашу думку, правильну 

позицію з цього питання зайняв Мостиський районний суд Львівської області, 
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приймаючи рішення від 7 листопада 2008 р. у справі С., який вироком цього ж суду 

від 3 вересня 2007 р. був засуджений за ч. 2 ст. 186 КК на 4 роки позбавлення волі і 

на підставі ст. 104 КК звільнений від відбування покарання з випробуванням з 

іспитовим строком 2 роки. Відмовляючи у звільненні С. від відбування покарання у 

зв’язку з психічною хворобою, суд, обґрунтовуючи своє рішення, правильно 

зазначив: звільнення від відбування покарання з випробуванням унеможливлює 

звільнення від відбування покарання у зв’язку з хворобою, оскільки особа вже 

звільнена від реального відбування покарання [539]. 

Правові наслідки звільнення від відбування покарання осіб, які захворіли на 

психічну хворобу. Правові наслідки звільнення від відбування покарання осіб, які 

захворіли на психічну хворобу, залежать від стану особи. У разі припинення 

застосування примусових заходів медичного характеру через змінення психічного 

стану особи на краще суд може передати її на піклування родичам або опікунам 

з обов’язковим лікарським наглядом (ч. 3 ст. 95 КК). 

Після припинення застосування примусових заходів медичного характеру через 

одужання особи, які захворіли на психічну хворобу під час відбування покарання, 

можуть підлягати подальшому відбуванню покарання, якщо не закінчилися строки 

давності, передбачені статтями 49 або 80 КК, або відсутні інші підстави для 

звільнення від покарання. Час, протягом якого до осіб застосовувалися примусові 

заходи медичного характеру, зараховується в строк покарання за правилами, 

передбаченими в ч. 5 ст. 72 КК, а один день примусових заходів медичного 

характеру дорівнює: одному дню покарань у виді арешту, тримання в 

дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, позбавлення волі; двом дням 

обмеження волі; трьом дням виправних робіт або службового обмеження для 

військовослужбовців; восьми годинам громадських робіт (ч. 4 ст. 84, ст. 540 КПК). 

Вирішуючи питання про подальше відбування особою таких покарань, як штраф, 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, 

позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного 

класу, конфіскація майна, суд може пом’якшити покарання або повністю звільнити 

засудженого від їх відбування (ч. 5 ст. 72 КК). 
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Визначення заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються 

до осіб, які після вчинення злочину, але до постановлення вироку захворіли на 

психічну хворобу. Окрім осіб, які під час відбування покарання захворіли на 

психічну хворобу, у Кримінальному кодексі України виокремлено також осіб, які 

після вчинення злочину, але до постановлення вироку захворіли на психічну 

хворобу, що позбавляє їх можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або 

керувати ними. Зокрема, згідно з ч. 3 ст. 19 КК не підлягає покаранню особа, яка 

вчинила злочин у стані осудності, але до постановлення вироку захворіла на 

психічну хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії 

(бездіяльність) або керувати ними. 

Зазначимо, що використання законодавцем у зазначеній нормі термінологічного 

звороту «не підлягає покаранню» стало підставою для того, що окремі українські 

вчені зарахували положення ч. 3 ст. 19 КК до видів звільнення від покарання [1194, 

c. 613]. Припустився такого некоректного коментування у своїх окремих 

публікаціях і автор цієї наукової праці [734, c. 202]. Не вдається уникати помилок у 

визначенні застосовуваного заходу кримінально-правового характеру стосовно 

зазначеної категорії осіб і в судовій практиці [1259, c. 578–580]. 

Норми інституту звільнення від покарання можуть бути застосовані лише щодо 

засуджених осіб. Однак стосовно осіб, які після вчинення злочину, але до 

постановлення вироку захворіли на психічну хворобу, що позбавляє їх можливості 

усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними, суд не вирішує питання про 

їх винуватість. Кримінальний процесуальний кодекс України чітко регламентує 

процесуальні дії у разі встановлення психічного захворювання у особи. Якщо 

психічне захворювання у підозрюваного було встановлено на стадії досудового 

розслідування, слідчий, прокурор виносить постанову про зміну порядку досудового 

розслідування і продовжує його згідно з правилами глави 39 КПК «Кримінальне 

провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру» 

(статті 512–514 КПК). Якщо ж психічне захворювання було встановлено в 

обвинуваченого під час судового розгляду і буде встановлено підстави для здійснення 

кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного 
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характеру, суд постановляє ухвалу про зміну порядку розгляду і продовжує судовий 

розгляд згідно з правилами, передбаченими главою 39 КПК. До таких осіб за 

рішенням суду можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру, а 

після одужання така особа може підлягати покаранню (ч. 3 ст. 19 КК). 

Отже, доходимо висновку про те, що до осіб, які після вчинення злочину, але до 

постановлення вироку захворіли на психічну хворобу, що позбавляє їх можливості 

усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними, застосовуються не норми 

інституту звільнення від покарання, а примусові заходи медичного характеру. 

Водночас у контексті аналізованої проблеми хотіли б звернути увагу на 

законодавчу невирішеність певних питань. 

У разі одужання особи, яка вчинила злочин у стані осудності, але до 

постановлення вироку захворіла на психічну хворобу, суд на підставі висновку 

комісії лікарів-психіатрів своєю ухвалою припиняє застосування примусових 

заходів медичного характеру і проводить судове провадження (частини 1 та 2 ст. 515 

КПК), і така особа підлягає покаранню на загальних засадах (ч. 4 ст. 95 КК). У разі 

засудження цієї особи до арешту, обмеження волі, тримання в дисциплінарному 

батальйоні військовослужбовців чи позбавлення волі час її перебування в медичній 

установі зараховується у строк відбування покарання. Як бачимо, у цій нормі не 

зазначено, чи має зараховуватися час перебування особи в медичній установі у разі 

засудження до інших видів покарання, наприклад, громадських чи виправних робіт 

(ч. 3 ст. 515 КК). Також у цій нормі немає відповіді на питання про те, у якому 

співвідношенні до строку певного виду покарання має зараховуватися час 

перебування особи в медичній установі.  

На нашу думку, під час застосування закону в цій частині суд має застосовувати 

припис, закріплений у ч. 4 ст. 84 КК, згідно з яким час, протягом якого до осіб 

застосовувалися примусові заходи медичного характеру, зараховується в строк 

покарання за правилами, передбаченими в ч. 5 ст. 72 КК. З огляду на зазначене один 

день перебування в медичній установі дорівнює: одному дню покарань у виді 

арешту, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, позбавлення 

волі; двом дням обмеження волі; трьом дням виправних робіт або службового 
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обмеження для військовослужбовців; восьми годинам громадських робіт. Якщо в 

разі зарахування часу перебування особи в медичній установі у строк призначеного 

покарання буде встановлено, що особа де-юре «відбула» покарання, вона 

звільняється від відбування покарання. 

У разі засудження особи, яка перебувала в медичній установі, до покарань у виді 

штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю, позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або 

кваліфікаційного класу, конфіскації майна суд може пом’якшити покарання або 

повністю звільнити засудженого від його відбування (ч. 5 ст. 72 КК). 

Якщо на час розгляду питання про відновлення кримінального провадження 

щодо особи, до якої застосовувалися примусові заходи медичного характеру в 

порядку статей 514, 515 КК, закінчився строк давності притягнення до кримінальної 

відповідальності і особа, щодо якої розглядається це питання, не заперечує проти 

цього, суд закриває провадження щодо особи (ч. 4 ст. 515 КПК). 

Утім, у кримінальному процесуальному законі, на жаль, не встановлено, як має 

діяти суд, якщо на час розгляду питання про відновлення кримінального 

провадження щодо особи, до якої застосовувалися примусові заходи медичного 

характеру в порядку статей 514, 515 КК, закінчився строк давності притягнення до 

кримінальної відповідальності і особа, щодо якої розглядається це питання, 

заперечує проти закриття кримінального провадження. Вважаємо, що в такому разі 

суд має здійснити судове провадження в повному обсязі і у разі визнання особи 

винною у вчиненні злочину – звільнити її від призначення покарання у зв’язку із 

закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності (ч. 5 

ст. 74 КК). На нашу думку, ст. 515 КПК варто доповнити таким положенням. 

Отже, особи, які під час відбування покарання захворіли на психічну хворобу, що 

позбавляє їх можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними, 

можуть бути звільнені від призначеного покарання або звільнені від його 

відбування.  

 



 381 

6.2 Звільнення від призначеного покарання або звільнення від його 

відбування осіб у зв’язку з тяжкою (не психічною) хворобою (ч. 2 ст. 84 КК) 

 Кримінальний закон розрізняє дві категорії осіб, які можуть бути звільнені від 

призначеного покарання або від подальшого його відбування за тяжкою хворобою 

(ч. 2 ст. 84 КК): осіб, які після вчинення злочину, але до постановлення вироку 

захворіли на тяжку хворобу, та осіб, які під час відбування покарання захворіли на 

тяжку хворобу. 

Передумовою звільнення від призначеного покарання або відбування 

покарання осіб, які після вчинення злочину, але до постановлення вироку 

захворіли на тяжку хворобу, є їх засудження. Передумовою звільнення від 

призначеного покарання або відбування покарання осіб, які під час в ідбування 

покарання захворіли на тяжку хворобу, є відбування такими особами 

призначеного вироком суду певного виду та міри покарання.  

Стадії судового провадження, на яких вирішується питання про 

звільнення від покарання за тяжкою хворобою. Звільнення від покарання за 

хворобою осіб, які після вчинення злочину, але до постановлення вироку 

захворіли на тяжку хворобу, що перешкоджає відбуванню покарання, 

вирішується судом, який ухвалює вирок, на стадії ухвалення вироку (п.  2 ч. 3 та 

абз. 3 ч. 4 ст. 374 КПК). Своєю чергою, звільнення від покарання осіб, які під час 

відбування покарання захворіли на тяжку хворобу, що перешкоджає відбуванню 

покарання, здійснюється судом, у межах територіальної юрисдикції якого 

засуджений відбуває покарання, на стадії виконання вироку суду (п. 6 ч. 1 

ст. 537, ч. 2 ст. 539 КПК). Отже, питання про звільнення від покарання за 

хворобою зазначених категорій осіб вирішується на різних процесуальних 

стадіях судового провадження.  

Вивчення нами судової практики свідчить про те, що нерідко суди 

ухвалюють рішення про відмову у звільненні від покарання за хворобою з тих 

підстав, що це питання згідно з п. 6 ч. 1 ст. 537, ч. 2 ст. 539 КПК має вирішувати 

місцевий суд, виключно в межах територіальної юрисдикції якого засуджений  

відбуває покарання [23; 112; 191; 437; 438]. На нашу думку, це є неправильним 
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застосуванням закону України про кримінальну відповідальність. Відповідно до п. 2 

ч. 3 та абз. 3 ч. 4 ст. 374 КПК у мотивувальній та резолютивній частинах вироку 

зазначаються мотиви звільнення від відбування покарання. У зв’язку з цим слід 

визнати правильною, на нашу думку, практику тих судів, які вирішують питання 

про звільнення від покарання за хворобою осіб, які після вчинення злочину, але до 

постановлення вироку захворіли на тяжку хворобу, на стадії ухвалення 

обвинувального вироку [119; 318]. Така судова практика відповідає положенням 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (ст. 3), принципу 

гуманізму кримінального права та надає можливість надавати медичну допомогу 

особам своєчасно. 

Підставою звільнення від призначеного покарання або відбування покарання 

осіб, зазначених у ч. 2 ст. 84 КК, є їх захворювання на тяжку хворобу. 

Варто погодитися з тим, що у разі захворювання особою після вчинення злочину 

на тяжку хворобу, яка перешкоджає відбуванню покарання, звільнення такої особи 

від покарання (його відбування) зумовлено також ускладненнями в досягненні мети 

покарання. Адже тяжка хвороба, яка настала (так само, як і психічний розлад), 

перешкоджає відбуванню покарання, однак, на відміну від ситуації настання 

психічного розладу, особа суб’єктивно здатна усвідомлювати здійснювані щодо неї 

виправні заходи. Проте тяжка хвороба не дає змоги, з одного боку, самому 

засудженому відбувати покарання, виконувати всі покладені на нього обов’язки в 

період відбування покарання, а з іншого – не дає змоги спеціалізованим органам 

виконувати призначене покарання стосовно цього конкретного засудженого [1259, c. 

582]. Особа, яка після вчинення злочину захворіла на тяжку хворобу, що 

перешкоджає їй відбувати покарання, значною мірою за станом здоров’я втрачає і 

свою суспільну небезпечність [1134, c. 103]. 

Критерії звільнення від покарання осіб, які захворіли на тяжку хворобу. 

Звільнення від покарання осіб, які після вчинення злочину або постановлення 

вироку захворіли на тяжку хворобу, допускається за наявності двох критеріїв: 

медичного та юридичного [747, с. ; 107–113; 784, с. 15–20]. 
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Рішення суду про звільнення засудженого від відбування покарання через тяжку 

хворобу або про відмову в цьому судом має бути мотивоване і містити докладне 

обґрунтування висновків, до яких дійшов суд унаслідок розгляду подання (п. 7 

ППВСУ від 28 вересня 1973 р. № 8). На нашу думку, не відповідають положенням 

кримінального процесуального закону в частині вмотивованості та обґрунтованості 

рішення судів, у яких суди обмежуються лише констатацією того, що особа 

потребує звільнення від покарання за хворобою на підставі ч. 2 ст. 84 КК, без 

розкриття змісту медичного та юридичного критеріїв [532; 570]. 

Медичний критерій звільнення від покарання (його відбування) за 

хворобою. Медичний критерій має засвідчувати наявність у особи тяжкого 

захворювання, визначеного Переліком захворювань, які є підставою для подання до 

суду матеріалів про звільнення засуджених від подальшого відбування покарання. 

(Додаток 12 до Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до 

позбавлення волі, затвердженого наказом МЮУ та МОЗ України від 15 серпня 

2014 р. № 1348/5/572). Якщо наявне в особи захворювання (навіть тяжке) не входить 

до Переліку захворювань, суди відмовляють у задоволенні подань про звільнення 

особи від покарання у зв’язку з тяжкою хворобою [90; 205; 214; 259; 279; 289]. 

У контексті зазначеного позитивістського підходу вітчизняних судів щодо 

встановлення медичного критерію звільнення від покарання (його відбування) за 

хворобою потребує окремої уваги сформована практика Європейського суду з прав 

людини щодо оцінки несвоєчасної та неякісної медичної допомоги особам, які 

перебувають під контролем держави.  

Страсбурзький суд у своїх численних рішеннях не раз зазначав, що надання 

необхідної медичної допомоги особам у місцях тримання під вартою є обов’язком 

держави. До того ж, «встановлюючи те, чи виконали державні органи свої 

обов’язки з надання медичної допомоги особі, яка перебуває під вартою і під їхнім 

контролем, Суд має оцінити якість медичних послуг, наданих такій особі з 

урахуванням стану її здоров’я та “практичних вимог ув’язнення”, і, якщо її було 

позбавлено адекватної медичної допомоги, з’ясувати, чи становило це нелюдське і 

таке, що принижує гідність, поводження порушення статті 3 Конвенції» [1098; 
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1109; 1112]. Ненадання особам під час тримання під вартою швидкої і комплексної 

медичної допомоги є нелюдським і таким, що принижує гідність, поводженням, 

що є порушенням ст. 3 Конвенції [1111]. 

Згідно зі ст. 3 Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 

Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. 

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що 

принижує гідність, поводженню і покаранню (ст. 28 Конституції України). Кожен 

має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування (ст. 49 

Конституції України). 

Відповідно до ч. 3 ст. 50 КК покарання не має на меті завдати фізичних 

страждань або принизити людську гідність. Своєю чергою, згідно зі ст. 8 КПК 

кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства 

права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими 

цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. 

Наведені положення дають нам підстави зробити висновок про те, що в тих 

випадках, коли держава не здатна під час відбування засудженим покарання надати 

йому адекватну медичну допомогу, а наявне в засудженого тяжке захворювання 

хоча і не входить до Переліку захворювань, які є підставою для подання до суду 

матеріалів про звільнення засуджених від подальшого відбування покарання, суд під 

час вирішення питання про застосування ч. 2 ст. 84 КК має належним чином 

оцінити, наскільки продовження таким засудженим відбування покарання 

відповідатиме принципу верховенства права і не порушуватиме ст. 3 Європейської 

конвенції з прав людини. У цьому контексті на увагу суду заслуговують три 

складові (їх розробив Європейський суд з прав людини), які потрібно розглядати 

стосовно сумісності стану здоров’я особи та умов її утримання: 1) медичний стан 

особи; 2) адекватність медичної допомоги, яка надається в умовах утримання; 

3) доцільність утримання з огляду на стан здоров’я особи [1110]. 

Ми погоджуємося з О. О. Дудоровим та М. В. Мазуром у тому, що у виключних 

ситуаціях, коли закон сам по собі через викривлену інтерпретацію чи поширену 
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практику його застосування призводить у конкретній ситуації до явної 

несправедливості, що несумісна з базовими загальнолюдськими принципами і 

цінностями, які знаходять закріплення в міжнародному праві (міжнародних 

договорах, актах міжнародних організацій та звичаєвому міжнародному праві), такий 

закон або не повинен застосовуватися взагалі або має тлумачитись у спосіб, який 

дозволяє узгодити його зміст із вказаними принципами і цінностями [833, c. 138]. 

Отже, вважаємо, що, якщо суд дійде висновку про те, що захворювання, на яке 

страждає засуджений, є тяжким і перешкоджає засудженому відбувати покарання, 

суд має ухвалити рішення про звільнення засудженого від покарання (його 

відбування) на підставі ч. 2 ст. 84 КК і в тих випадках, коли наявне в особи 

захворювання хоча і не входить до зазначеного Переліку захворювань, які є 

підставою для подання до суду матеріалів про звільнення засуджених від 

подальшого відбування покарання. Таке рішення суду відповідатиме принципу 

верховенства права. 

З урахуванням положень ст. 370 КПК у рішенні (вироку чи ухвалі) суд має 

зазначити, на яке саме захворювання, що стало підставою для звільнення 

засудженого від покарання, страждає особа. У судовій практиці можна знайти 

невмотивовані, на нашу думку, судові рішення, в яких суди не зазначають 

конкретного тяжкого захворювання, яке стало медичною підставою для задоволення 

такого подання [444].  

Вивчення судової практики свідчить про те, що якщо суд вирішує питання про 

звільнення від покарання у зв’язку з тяжкою хворобою до постановлення вироку, то, 

обґрунтовуючи наявність в обвинуваченого тяжкого захворювання, суди посилаються 

на різні медичні документи: медичну довідку медичного закладу, довідку лікарсько-

консультативної комісії медичного закладу, висновок лікарів, висновок судово-

медичної експертизи. Однак за змістом постанови Пленуму Верховного Суду України 

від 28 вересня 1973 р. № 8 та Порядку організації надання медичної допомоги 

засудженим до позбавлення волі (п. 2, 6, 9) наявність у обвинуваченого тяжкого 

захворювання має бути підтверджено висновком лікарсько-консультативної комісії 

закладів охорони здоров’я ДКВС, а у разі неможливості перенаправлення хворого 
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засудженого до закладу охорони здоров’я ДКВС – висновком лікарсько-

консультативної комісії закладів охорони здоров’я державної або комунальної форм 

власності після обов’язкового лікування і обстеження хворого в стаціонарних умовах 

закладів охорони здоров’я ДКВС або закладів охорони здоров’я державної або 

комунальної форм власності з урахуванням результатів його медичного обстеження, 

проведеного лікування та заключного діагнозу. 

З огляду на зазначене правильною вважаємо практику тих судів, які визнають 

доказом підтвердження наявності в обвинуваченого тяжкого захворювання саме 

висновок лікарської комісії (зокрема висновок комісійної судово-медичної 

експертизи або висновок лікарсько-консультативної комісії медичного закладу) [98; 

187]. Очевидно, що «довідки» або «листи» окремих лікарів або лікарняних закладів 

не можна вважати достатніми документами для підтвердження діагнозу хворого 

обвинуваченого [1191, c. 8].  

У разі, якщо в матеріалах справи відсутнє підтвердження проходження 

засудженим медичного обстеження спеціальною лікарською комісією та відсутній 

комісійний висновок лікарів щодо наявності в нього хвороби та її тяжкості, суди 

мають відмовити в задоволенні подання про звільнення засудженого від покарання у 

зв’язку з тяжкою хворобою [439; 440]. 

У разі виникнення сумнівів щодо правильності висновку лікарської комісії суд 

має право призначити судово-медичну експертизу (абз. 2 п. 3 ППВСУ від 28 вересня 

1973 р. № 8 [1084, c. 487–490]). Вивчення нами судової практики свідчить про те, що 

підставою для виникнення в суду сумнівів щодо правильності висновку лікарської 

комісії може стати, наприклад, невідповідність захворювання особи фаховій 

спеціалізації членів комісії, кількісний та якісний склад комісії, стаж роботи членів 

комісії, невідповідність медичної документації хворого висновкам комісії, допущені 

порушення під час оформлення самого висновку [28, 34; 241]. Нерідко у висновках 

спеціальної лікарської комісії відсутні підписи одного або всіх членів комісії, 

печатка [1191, c. 8]. На вирішення судово-медичної експертизи в такому випадку 

суди зазвичай ставлять такі запитання: 1) яке захворювання має обвинувачений 

(засуджений)? 2) чи є в обвинуваченого (засудженого) захворювання, що входить до 
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Переліку захворювань, які є підставою для звільнення засудженого від подальшого 

відбування покарання за хворобою? 3) перешкоджає чи ні наявне в обвинуваченого 

(засудженого) захворювання відбувати призначене судом покарання? 

Засуджені, щодо яких службовою перевіркою встановлено, що їхня хвороба є 

результатом навмисного заподіяння собі ушкоджень під час відбування покарання, 

на звільнення від подальшого відбування покарання за хворобою не подаються, за 

винятком випадків, коли під час заподіяння таких ушкоджень особа перебувала в 

стані гострого психічного розладу, що підтвердили лікарі-фахівці (абз. 2 п. 21 

ППВСУ від 28 вересня 1973 р. № 8). 

Порядок подання начальником установи виконання покарання до суду матеріалів 

про вирішення питання для звільнення засудженого від відбування покарання за 

хворобою регламентовано пунктами 11–13 розд. VI Порядку організації надання 

медичної допомоги засудженим до позбавлення волі. 

Щодо перешкоджання тяжкої хвороби відбуванню покарання. Факт 

захворювання засудженого на тяжку хворобу сам по собі не спричиняє 

обов’язкового звільнення від відбуття покарання1. Звільнення від відбуття 

покарання за хворобою може бути застосоване судом до тих засуджених, щодо 

яких подальше відбування покарання загрожує їх життю або може призвести до 

серйозного погіршення здоров’я чи інших тяжких наслідків (п. 2 ППВСУ від 

28 вересня 1973 р. № 8). Більшою мірою це стосується відбування тяжко хворими 

покарань у виді арешту, обмеження волі чи позбавлення волі. 

Узагальнення нами судової практики свідчить: якщо суди доходять висновку про 

те, що наявне в обвинуваченого (засудженого) захворювання, що входить до 

Переліку захворювань, не перешкоджає йому відбувати покарання у виді арешту, 

обмеження волі чи позбавлення волі, вони відмовляють у звільненні від покарання 

за хворобою. Підставою для такого висновку суду може бути поліпшення стану 

хворого на час розгляду справи в суді, наявність в установі виконання покарання 

                                                
1 У юридичній літературі висловлено й іншу думку стосовно цього питання. Див., напр.: [1029, 

c. 95; 1115].  
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можливості забезпечення належного медичного лікування хворого тощо [67; 131; 

143; 150; 269].  

Для об’єктивного та всебічного з’ясування питання про перешкоджання тяжкої 

хвороби відбуванню покарання суд за клопотанням учасника судового провадження 

або з власної ініціативи може заслухати думку представника лікарської комісії або 

лікарняного закладу чи закладу охорони здоров’я. Судовій практиці відомі випадки, 

коли з метою гуманного ставлення до засудженого суд відмовляв у задоволенні 

подання представника установи виконання покарання про звільнення від покарання 

за хворобою, оскільки він не міг пояснити суду, в який саме медичний заклад буде 

направлено тяжко хворого засудженого після його звільнення з місць позбавлення 

волі [589].  

Суди також повинні враховувати обставини, які у разі можливого звільнення від 

покарання або від подальшого його відбування можуть поставити засудженого в 

безвихідне становище (наприклад, відсутність постійного місця проживання, рідних 

чи близьких тощо) [1191, c. 8]. Інакше кажучи, принцип гуманізму вимагає від судів 

врахування того, чи не залишиться хворий засуджений після його звільнення з місць 

обмеження чи позбавлення волі взагалі без медичної допомоги чи піклування. 

Нерідко суди безпідставно ставлять під сумнів тяжкий стан хворого, вважаючи, 

що перебіг його хвороби не перешкоджає подальшому відбуванню ним покарання. 

До того ж такий свій висновок суди не обґрунтовують і не мотивують належним 

чином. Це, своєю чергою, є підставою для скасування судового рішення у зв’язку з 

його необґрунтованістю та невмотивованістю судом вищої інстанції [28; 133; 267]. 

Наприклад, Апеляційний суд Київської області в ухвалі від 3 вересня 2015 р. 

зазначив таке: відмовляючи у звільненні від покарання за хворобою засудженого 

О., суд першої інстанції не взяв до уваги висновок спеціалізованої лікарської 

комісії про медичний огляд засудженого від 9 квітня 2014 р., згідно з яким стан 

здоров’я хворого О. та перебіг його хвороби перешкоджають подальшому 

відбуванню ним покарання у зв’язку з вірогідністю летального наслідку [127].  
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Отже, вирішуючи питання про звільнення від відбуття покарання за хворобою, 

суди мають забезпечити індивідуальний підхід до кожного засудженого (п. 1 

ППВСУ від 28 вересня 1973 р. № 8). 

Водночас у судовій практиці нерідко постає питання про можливість звільнення від 

покарання осіб, яким подальше відбування цього покарання не загрожує життю або не 

може призвести до серйозного погіршення здоров’я чи інших тяжких наслідків. Це 

стосується відбування таких покарань, як штраф; позбавлення військового, 

спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу; позбавлення права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; громадські чи виправні 

роботи; конфіскація майна. Справді, виконання чи відбування зазначених покарань 

очевидно не загрожує життю або здоров’ю особи, оскільки вона, перебуваючи на волі, 

може вільно звернутися за медичною допомогою. 

Доречно зазначити, що згідно з ч. 3 ст. 408 КПК 1960 р., якщо на тяжку хворобу 

захворів засуджений до виправних чи громадських робіт або штрафу, суддя у всіх 

випадках мав винести постанову про звільнення його від подальшого відбування 

покарання. У зв’язку з цим окремі апеляційні суди України висловлювали думку про 

доцільність внесення змін у ст. 84 КК щодо видів покарання, від подальшого 

відбування яких може бути звільнений засуджений, який захворів на тяжку хворобу, 

що перешкоджає відбуванню покарання [1190].  

У чинному Кримінальному процесуальному кодексі України такої норми вже не 

передбачено. Тому, вирішуючи питання про можливість звільнення особи від 

покарань у виді штрафу; позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину 

або кваліфікаційного класу; позбавлення права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю; громадських чи виправних роботи; конфіскації майна за тяжкою 

хворобою, суд має тепер встановити, наскільки відбування цих покарань загрожує 

життю особи або може призвести до серйозного погіршення здоров’я чи інших 

тяжких наслідків. Якщо такої загрози суд не встановить, суд, очевидно, має 

відмовити в задоволенні клопотання (подання) про звільнення особи від покарання 

чи його відбування за хворобою. 
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В аналізованому контексті потребує роз’яснення питання про те, яке рішення має 

ухвалити суд, якщо ним вирішується питання про звільнення від покарання за 

хворобою стосовно особи, якій разом з основним покаранням у виді арешту, 

обмеження волі чи позбавлення волі призначене додаткове покарання у виді 

штрафу; позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або 

кваліфікаційного класу; позбавлення права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю; конфіскації майна. 

На нашу думку, у такому разі суд має вирішувати аналізоване питання стосовно 

основного та додаткового покарання окремо. Встановивши, що тяжка хвороба 

перешкоджає відбуванню одного із зазначених вище видів основного покарання, 

однак не перешкоджає виконанню одного чи декількох зазначених вище видів 

додаткового покарання, суд має ухвалити рішення про звільнення від покарання 

лише основного покарання, зазначивши про необхідність продовження виконання 

додаткового покарання. 

Час виникнення тяжкої хвороби в контексті права на звільнення від 

покарання. За змістом кримінального закону особу може бути звільнено від 

призначеного покарання або від подальшого його відбування у разі, якщо вона 

захворіла на тяжку хворобу після вчинення злочину або постановлення вироку (ч. 2 

ст. 84 КК).  

Вивчення нами судової практики свідчить про те, що суди неоднаково вирішують 

питання про можливість звільнення від покарання осіб, які захворіли на тяжку 

хворобу до вчинення злочину. Окремі суди, буквально тлумачачи кримінальний 

закон, ухвалюють рішення про відмову у звільненні від покарання такої категорії 

осіб, якщо буде встановлено, що вони захворіли на тяжку хворобу до вчинення 

злочину [82; 112; 457]. Інші суди, вирішуючи це питання, враховують те, наскільки 

погіршився стан здоров’я хворого на час вирішення судом питання про звільнення 

від покарання або від подальшого його відбування [583]. 

У судовій практиці в багатьох випадках висновки медичних спеціалістів можуть 

не містити чітких даних щодо часу виникнення хвороби, тоді як можливість її появи 

ще до вчинення злочину є доволі реальною. З огляду на це окремі судді [1190] та 
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юристи [12, c. 10] вважають, що час виникнення хвороби не має впливати на 

можливість звільнення особи від покарання. 

Поділяючи цю позицію, ми вважаємо, що, вирішуючи аналізоване питання, суд 

також може застосовувати за аналогією абз. 2 п. 2 ППВСУ від 28 вересня 1973 р. 

№ 8. У цьому контексті Пленум Верховного Суду України, зокрема, зазначив: 

звільнення від відбуття покарання через хворобу може бути застосоване судом до 

тих засуджених, які захворіли до засудження, але під час відбуття покарання їхня 

хвороба внаслідок прогресування набула характеру, зазначеного в Переліку 

захворювань. Отже, суди мають право звільняти від покарання осіб, які захворіли на 

тяжку хворобу до вчинення злочину, однак під час досудового розслідування або 

судового розгляду їхня хвороба внаслідок прогресування набула характеру, 

зазначеного в Переліку захворювань. 

Юридичний критерій звільнення від покарання за хворобою. Юридичний 

критерій звільнення від покарання за хворобою зобов’язує суд, крім врахування 

характеру захворювання обвинуваченого (засудженого), врахувати також тяжкість 

вчиненого злочину, особу винного та інші обставини справи (ч. 2 ст. 84 КК).  

Поняття тяжкості вчиненого злочину та особи винного ми детально розглянули в 

розділі 3 дисертації. Своєю чергою, іншими обставинами справи, які має врахувати 

суд в аналізованому контексті, є такі: вид та міра покарання, відбутий строк 

останнього, повнота відшкодування збитків, можливість надати лікування в умовах 

відбування покарання (абз. 1 п. 3 ППВСУ від 28 вересня 1973 р. № 8). Наведені 

обставини суди мають враховувати у сукупності. 

Вивчення судової практики свідчить про те, що обставини, які характеризують 

проаналізований нами юридичний критерій, впливають на рішення суду про 

можливість звільнення від покарання у тих випадках, якщо хвороба, на яку страждає 

особа, не загрожує її життю. 

Нерідко суди відмовляють у звільненні від відбування покарання за хворобою з 

таких підстав: засуджений на шлях виправлення не став, характеризується 

негативно, має дисциплінарні стягнення [124; 248]; засуджений, перебуваючи на 

лікуванні після неодноразового його звільнення від покарання за хворобою, знову 
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вчинив злочин, а тому його звільнення від покарання є недоцільним [555]; 

засуджений відбув незначний термін покарання, і в справі відсутні переконливі дані 

про бажання та можливість засудженого продовжити ефективне лікування та 

остаточно відмовитися від злочинної діяльності [158]; до відбування покарання 

засуджений ніде не працював, а тому у разі звільнення від покарання за хворобою 

самостійно не спроможний забезпечити собі належний рівень лікування, може й 

надалі вчиняти злочини [159]; до відбування покарання заходів для лікування 

засуджений не вживав (незважаючи на наявність у нього тяжкого захворювання), що 

викликає сумнів у тому, що засуджений лікуватиметься після його звільнення від 

відбування покарання [183; 1191, c. 11].  

Водночас, якщо хвороба, на яку страждає обвинувачений (засуджений), за своїм 

характером загрожує його життю, вирішальне значення у справах має не 

юридичний, а медичний критерій звільнення від покарання [132; 245]. 

Деякі засуджені прагнуть якомога швидше звільнитися з місць позбавлення волі, 

вдаються до агравації (посилення хворобливих симптомів), самокалічення, а іноді й 

до симуляції того чи іншого захворювання. У зв’язку з цим, окрім проведення 

медичного огляду засудженого, вивчення результатів його обстеження, медичної 

документації, потрібно ретельно та всебічно досліджувати причину появи та перебіг 

тяжкого захворювання [831, c. 319; 1259, c. 600]. 

Проаналізувавши всі обставини справи в сукупності, суд може ухвалити рішення 

або про звільнення від призначеного покарання, або про звільнення від відбування 

покарання за хворобою. 

Рішення про звільнення від призначеного покарання за хворобою суд може 

ухвалити в тих випадках, якщо призначене особі покарання не є довгостроковим або 

якщо засуджений вже відбув значну частину покарання, а довготривалий курс 

лікування, що належить пройти засудженому, з очевидністю перекриває невідбуту 

частину покарання у зв’язку з тяжкістю захворювання або його невиліковністю. 

Наприклад, Личаківський районний суд м. Львова, ухвалюючи вирок від 23 січня 

2014 р. про звільнення Ю. від покарання у вигляді 1 місяця арешту за хворобою, 

обґрунтував своє рішення тим, що Ю. вчинив злочин невеликої тяжкості, 
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призначене йому покарання не є довгостроковим, а захворювання винного потребує 

довготривалого інтенсивного лікування, яке неможливо провести в установі 

відбування покарання, що може спричинити загрозу його життю [523]. 

У тому ж випадку, якщо у суду є підстави вважати, що згодом особа може 

вилікуватися, суд з урахуванням положень ч. 4 ст. 84 КК має ухвалити рішення про 

звільнення від відбування покарання за хворобою (йдеться, так би мовити, про 

відстрочення відбування покарання). Принагідно зауважимо, що нерідко суди прямо 

зазначають у рішенні, що особа звільняється від відбування покарання до одужання 

[465; 509; 607]. 

Отже, кримінологічний портрет звільненого від покарання (його відбування) за 

тяжкою хворобою виглядає таким чином. Це засуджений, які насправді має тяжку 

хворобу, що загрожує його життю (або може призвести до серйозного погіршення 

стану здоров’я чи інших тяжких наслідків) та перешкоджає йому відбувати 

(виконувати) покарання, а лікування в умовах відбування (виконання) покарання є 

неможливим або ускладненим; який переважно став на шлях виправлення або довів 

виправлення сумлінною поведінкою та ставленням до праці.    

Вирішення судом питання про звільнення від покарання за хворобою, як ми 

зазначали вище, залежить від процесуальної стадії.  

Доречно зазначити, що на цій стадії судового провадження судам нерідко 

доводиться вирішувати питання про конкуренцію кримінально-правових норм, 

передбачених, зокрема, ч. 1 ст. 75 та ч. 2 ст. 84 КК. Вивчення судової практики 

доводить, що суди часто вирішують це питання на користь застосування не ч. 2 

ст. 84 КК, а саме ч. 1 ст. 75 КК [261]. Однак, на нашу думку, пріоритетність у 

застосуванні має належати якраз навпаки – ч. 2 ст. 84 КК. Ця норма покликана не 

допустити завдання фізичних страждань особі у зв’язку із застосуванням покарання 

та забезпечити надання необхідної медичної допомоги особі. До того ж 

аналізований вид звільнення від відбування покарання має безумовний характер, а 

тому, як слушно зауважують інші юристи, має перевагу над умовними видами 

звільнення від відбування покарання, до яких належить ч. 1 ст. 75 КК [1054, c. 110]. 
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Якщо вирішується питання про звільнення від покарання осіб, які під час 

відбування покарання захворіли на тяжку хворобу, то його вирішує суд, у межах 

територіальної юрисдикції якого засуджений відбуває покарання, на стадії 

виконання вироку суду (п. 6 ч. 1 ст. 537, ч. 2 ст. 539 КПК). В останньому випадку 

клопотання про звільнення засудженого від покарання суд розглядає протягом 

10 днів з дня його надходження (ч. 3 ст. 539 КПК).  

Правові наслідки звільнення від відбування покарання за хворобою. 

Звільнення від відбування покарання за хворобою має умовний характер. У разі 

одужання осіб, зазначених у ч. 2 ст. 84 КК, вони мають бути направлені для 

відбування покарання, якщо не закінчилися строки давності, передбачені ст. 80 КК, 

або відсутні інші підстави для звільнення від покарання (зокрема, передбачені ч. 2 

ст. 74, статтями 81, 83, 86, 87 КК).  

Лікування від тяжкої хвороби у строк відбування покарання не зараховується. 

Українські вчені не сприймаючи такий підхід запропонували різні шляхи 

вдосконалення законодавства в цьому аспекті [813, c. 188–189; 1053, c. 334]. 

Водночас у аналізованому контексті слід звернути увагу і на невирішеність ані в 

кримінальному, ані в кримінальному процесуальному законодавстві питання про те, 

як визначити строк невідбутого особою покарання на момент її одужання в разі 

направлення її для відбування покарання [1190]. Не вирішено цього питання і в 

постановах Пленуму Верховного Суду України. У п. 26 ППВС від 24 жовтня 2003 р. 

№ 7, в якому роз’яснено, що слід вважати невідбутою частиною покарання за 

попереднім вироком, будь-яких посилань на кшталт тих, що зроблені щодо статей 

75, 79, 104, 81, 107, 82, 83, 105 КК, чомусь не зроблено.  

Мабуть, невипадково неоднозначно в судовій практиці вирішується і питання про 

те, яке рішення має ухвалити суд, якщо в період звільнення від відбування 

покарання за хворобою особа вчинила новий злочин. Наразі можна виділити дві 

сформовані позиції судів щодо цього питання.  

Перша позиція полягає в тому, що у разі вчинення особою, до якої було 

застосовано звільнення від відбування покарання за хворобою, протягом невідбутої 

частини покарання нового злочину суд не може призначити особі, яка була звільнена 
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від відбування покарання за хворобою, покарання за правилами, передбаченими 

статтями 71 і 72 КК. Обґрунтовуючи свою позицію, суди зазвичай наводять такі 

доводи. Особа, яка була звільнена від покарання або від подальшого його відбування, 

може бути направлена для відбування покарання лише в разі її одужання (ч. 4 

ст. 84 КК). Законом не передбачено призначення покарання за правилами, 

передбаченими у ст. 71 КК, у разі вчинення особою нового злочину за відсутності 

рішення про направлення її для подальшого відбування покарання. Отже, оскільки 

особа не направлялася на підставі ч. 4 ст. 84 КК для подальшого відбування 

покарання за попереднім вироком, призначення їй покарання за сукупністю вироків є 

неправильним застосуванням кримінального закону [167; 218; 270].  

Інша позиція судів у цьому питанні, навпаки, протилежна. Суди вважають 

можливим призначити особі, яка була звільнена від відбування покарання за 

хворобою і протягом невідбутої частини покарання вчинила новий злочин, 

покарання за правилами, передбаченими статтями 71 і 72 КК. Суди вважають, що, 

якщо засуджений після постановлення вироку, але до повного відбуття покарання 

вчинив новий злочин, суд до покарання, призначеного за новим вироком, повністю 

або частково приєднує невідбуту частину покарання за попереднім вироком (ч. 1 

ст. 71 КК) [93]. 

Остання позиція видається нам більш прийнятною, хоча й потребує певного 

уточнення. Справді, стаття 84 КК не містить положень про негативні правові 

наслідки звільнення від покарання за хворобою, на кшталт тих, що закріплені у ч. 3 

ст. 78, ч. 6 ст. 79, ч. 4 ст. 81, ч. 6 ст. 82, ч. 4 ст. 84 КК. Можна припустити, що 

законодавець просто забув врегулювати це питання. На нашу думку, немає жодних 

перешкод для застосування судом загальних норм, що встановлюють правила 

призначення покарання за сукупністю вироків (статті 71, 72 КК). Однак треба мати 

на увазі правові наслідки судимості.  

Якщо суд звільнив від покарання тяжко хворого на стадії ухвалення вироку і 

особа знову вчинила злочин, то такій особі не може бути призначене покарання за 

сукупністю вироків, оскільки вона не має судимості за попереднім вироком. Адже 

згідно з ч. 3 ст. 88 КК особи, засуджені за вироком суду із звільненням від 
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покарання, визнаються такими, що не мають судимості. Якщо ж суд звільнив 

тяжко хворого від покарання чи відбування покарання на стадії ухвалення чи 

виконання вироку і особа знову вчинила злочин, то такій особі може бути 

призначене покарання за сукупністю вироків (статті 71, 72 КК), якщо не 

закінчилися строки давності, передбачені ст. 80 КК. 

Перспективи запровадження умовного звільнення від відбування 

покарання осіб, хворих на наркоманію чи токсикоманію. У контексті 

аналізованої проблеми звільнення від покарання осіб за хворобою не можемо не 

торкнутися питання про застосування заходів кримінально-правового впливу щодо 

наркологічних хворих, які вчинили злочини проти здоров’я населення під впливом 

своєї хвороби. В Україні (як і в багатьох інших країнах) суди не визнають медичною 

підставою для застосування до осіб, які мають розлади психіки та поведінки 

внаслідок вживання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів, норм про звільнення від покарання, передбачених частинами 1 або 2 

ст. 84 КК. Це зумовлено тим, що такі захворювання не входять до вже згаданого 

Переліку захворювань, які є підставою для подання в суди матеріалів про звільнення 

засуджених від подальшого відбування покарання. Постає питання: наскільки 

виправданий загалом такий підхід?    

У 2007 р. мною було захищено кандидатську дисертацію, а в 2012 р. у 

співавторстві з А. А. Музикою – видано зокрема монографію, в яких нами було 

обґрунтовано раціональні підходи у вирішенні проблеми застосування покарання та 

примусового лікування до осіб зазначеної категорії. Зокрема, акцентувалося увагу 

на необхідності радикальних змін в усвідомленні того, що наркоманія, а також 

токсикоманія – це хвороби, від яких треба спочатку лікувати, а вже потім розглядати 

питання про кримінальну відповідальність. У формулі дилеми «карати чи лікувати», 

домінантою має постати лікування. Нами було запропоновано зміни до 

законодавства, спрямовані на правове регулювання надання своєчасної 

наркологічної допомоги в добровільному або примусовому порядках, а також на 

вирішення питання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з 
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досягненням позитивних результатів лікування від наркологічних захворювань [698, 

c. 70–73; 700, c. 321–325]. 

Наразі наші наукові напрацювання не втілені в законодавство. Тим не менше, 

вважаємо, що пошук раціональних підходів у застосуванні заходів кримінально-

правового впливу щодо наркологічних хворих, які вчинили злочин, повинен тривати 

і надалі. Показники кількості засуджених, які вчиняють повторно «наркотичні» 

злочини без мети збуту, після їх засудження за такі злочини, залишаються доволі 

високими. Зокрема, із 1 899 засуджених за ч. 2 ст. 309 КК українськими судами, 970 

(51,%) осіб мають судимість. При цьому 638 (65,7 %) з раніше судимих – за злочини, 

пов’язані з наркотиками [873]. Вже є очевидним, що традиційні, виключно каральні  

підходи у вирішенні проблеми рецидиву таких засуджених не спрацьовують і не 

досягають визначеної законом мети.  

Нагадаємо, що міжнародно-правові акти у сфері протидії незаконному обігу 

наркотиків і психотропних речовин (п. 1 (b) ст. 36 Єдиної конвенції про наркотичні 

засоби 1961 р. [847]; п. 4 (c) та (d) ст. 3 Конвенції про боротьбу проти незаконного 

обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 р. [920]) містять положення 

про те, що у випадках вчинення малозначних правопорушень у сфері обігу 

наркотиків, сторони можуть передбачити як альтернативу засудженню або 

покаранню, якщо правопорушник є наркоманом, – його лікування і подальше 

спостереження за ним. Стратегічна парадигма української державної політики щодо 

наркотиків вже переорієнтовано на всебічний перехід від карального, кримінально-

правового спрямування антинаркотичних заходів до лікувально-профілактичних як 

найбільш плідних у контексті подолання наркоманії [1152]. У цьому контексті 

заслуговує на підтримку «План заходів на 2019–2020 роки з реалізації Стратегії 

державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року» (п. 13), який 

передбачає зокрема розроблення законопроекту про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо запровадження альтернативних позбавленню волі заходів 

щодо осіб, які притягаються до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані 

із станом наркотичної залежності [1059]. Українське суспільство також підтримує 

зміщення акцентів державної політики з кримінального переслідування 
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наркологічних хворих на їх лікування та профілактику наркоманії як соціального 

явища [804, c. 9; 1024, c. 18]. 

Слід зазначити, що КК вже містить заохочувальну норму, спрямовану на 

звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які добровільно звернулися до 

лікувального заходу і розпочали лікування від наркоманії (ч. 4 ст. 309 КК). 

Водночас резерв для подальшого вдосконалення законодавства існує – особам, які 

вчинили злочин і не звернулися добровільно про наркологічну допомогу, держава в 

особі суду може запропонувати альтернативи під час вирішення питання про їх 

кримінальну відповідальність.  

Під час пошуку законодавчих шляхів вирішення аналізованої проблеми може 

стати в пригоді законодавчий зарубіжний досвід. Зокрема потребують врахування 

результати запровадження в США Оклендської програми «FIRST», яка довела свою 

ефективність в експерименті щодо заміни наркологічним хворим покарання іншим 

заходом – примусовим лікуванням (рівень рецидиву серед осіб, які пройшли цю 

програму, склав лише 10 %). Кримінальне законодавство Великої Британії та 

Німеччини також встановлює можливість звільнення від відбування покарання осіб, 

які вчинили злочини невеликої тяжкості на ґрунті наркоманії, за умови їх успішного 

лікування [1091, c. 356–358]. Схожий підхід у врегулюванні зазначеного питання 

реалізовано (як вже зазначалося) в кримінальному законодавстві Латвії (ч. 4 ст. 59) 

та Росії (ст. 82-1), в якому передбачено можливість звільнення від відбування 

покарання або застосування відстрочки відбування покарання відповідно 

наркологічних хворих, котрі вчинили злочин. Вчені констатують наразі малий 

відсоток застосування російськими судами відстрочки відбування покарання хворих 

наркоманією: у 2013 р. цей захід застосовано лише щодо 0,05 % засуджених, в 

2014 р. – 0,08 %, в 2015 р. – 0, 07 %, а в 2016 р. – 0,09 %. При цьому юристи 

зазначають, що це зумовлено не стільки новизною ст. 82-1 КК Росії, скільки 

законодавчими прогалинами у цій сфері (зокрема невеликою кількістю складів 

злочинів, зазначених у цій нормі як передумови для її застосування, та закріпленням 

лише одного виду покарання, яке може бути відстрочено за цією підставою) [846, c. 

319–335]. Зазначені вади варто врахувати під час конструювання відповідної норми.  
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З огляду на наведене та наші попередні наукові розробки пропонуємо доповнити 

Кримінальний кодекс України новим різновидом умовного звільнення від 

відбування покарання – осіб, хворих на наркоманію чи токсикоманію, у зв’язку з 

добровільним проходженням курсу лікування (статті 84-1 КК). Вважаємо, що в цій 

статті має бути передбачено передумову, підстави та умови застосування цього виду 

звільнення від відбування покарання; наслідки ухилення від лікування; правові 

наслідки застосування такого виду звільнення від відбування покарання 

(див. додаток Є). Безумовно, що у разі застосування запропонованого нами виду 

звільнення від відбування покарання, суд має з’ясувати добровільно чи ні  

засуджений погодився на лікування, і чи насправді він ставить за мету вилікуватись, 

а не ухилитись у такий спосіб від кримінальної відповідальності. 

 

6.3 Звільнення від призначеного покарання за хворобою 

військовослужбовців (ч. 3 ст. 84 КК) 

Законодавець передбачає спеціальну кримінально-правову норму щодо звільнення 

від покарання військовослужбовців (ч. 3 ст. 84 КК). Логіка законодавця щодо 

звільнення від покарання військовослужбовця, визнаного непридатним до 

військової служби за станом здоров’я, доволі проста. Військовослужбовець, окрім 

того, що він відбуває певний вид покарання, також повинен виконувати всі 

обов’язки та функції, пов’язані з військовою службою. Якщо ж він захворів на певну 

хворобу, що перешкоджає йому виконувати обов’язки щодо несення військової 

служби, то тоді така людина вже не може бути військовослужбовцем, а отже, має 

бути звільнена з військової служби [1259. c. 602]. 

Звільнення від призначеного покарання військовослужбовця, визнаного 

непридатним до військової служби за станом здоров’я, можливо за певної 

передумови та підстави.  

Передумовою звільнення військовослужбовця від призначеного покарання є його 

засудження до одного з таких основних покарань, як службові обмеження для 

військовослужбовців (ст. 58 КК), арешт (ст. 60 КК), тримання в дисциплінарному 
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батальйоні військовослужбовців (ст. 62 КК); підставою (медичною) – та обставина, 

що засуджений став непридатним до військової служби за станом здоров’я. 

Непридатність військовослужбовця до військової служби за станом здоров’я має 

бути підтверджено висновком (постановою) військово-лікарської експертизи про 

непридатність до військової служби. Військово-лікарська експертиза проводиться на 

підставі Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України 

(затверджено наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 р. №402; 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.11.2008 р. за № 1109/15800) [1062].  

Своєю чергою, під час визначення стану здоров’я військовослужбовця як 

непридатного до військової служби потрібно керуватися Розкладом хвороб, станів та 

фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби (Додаток 1 

до Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних 

Силах України). 

Вирішенню судом питання про звільнення від призначеного покарання 

військовослужбовця передує зазвичай його звільнення з військової служби на підставі 

ст. 26 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» [519].  

Засуджені військовослужбовці, які відбувають покарання у виді арешту на 

гауптвахті і визнані військово-лікарською комісією непридатними за станом 

здоров’я до військової служби зі зняттям з військового обліку або непридатними до 

військової служби в мирний час, звільняються судом від покарання за поданням 

управління Служби правопорядку в гарнізоні і висновком військово-лікарської 

комісії (ст. 55 КВК; п. 48 Додатку 12 «Про гауптвахту» Статуту гарнізонної та 

вартової служби Збройних Сил України (затверджено Законом України від 

24 березня 1999 р. № 550-XIV); п. 6.20 Інструкції про порядок і умови утримання 

засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців (затверджено 

наказом Міністра оборони України від 26.09.2013 р. № 656; зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 16.10.2013 р. за № 1775/24307)).  

Засуджені військовослужбовці, які відбувають покарання у виді тримання в 

дисциплінарному батальйоні і визнані військово-лікарською комісією непридатними 

за станом здоров’я до військової служби зі зняттям з військового обліку або 
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непридатними до військової служби в мирний час, звільняються судом від 

покарання за поданням командира дисциплінарного батальйону і висновком 

військово-лікарської комісії (ст. 85 КВК; п. 65 «Про Положення про дисциплінарний 

батальйон у Збройних Силах України» (затверджено Указом Президента України від 

5 квітня 1994 р. № 139/94), п. 1 Розділу ХIV Інструкції про порядок відбування 

покарання засуджених військовослужбовців у виді тримання в дисциплінарному 

батальйоні (затверджено наказом Міністра оборони України від 18.05.2015 р. № 215; 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.06.2015 р. за № 691/27136)). 

Відповідно до п. 20.4 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних 

Силах України за статтями (пунктами статей) Розкладу хвороб, що передбачають 

індивідуальну оцінку непридатності до військової служби або обмежену придатність 

осіб, які пройшли медичний огляд за графами II, III, військово-лікарська комісія 

приймає одну з таких постанов: 1) «непридатний до військової служби в мирний час, 

обмежено придатний у воєнний час» або 2) «обмежено придатний до військової 

служби». У зв’язку з цим, якщо засуджений військовослужбовець був визнаний 

«обмежено придатним у воєнний час» і питання щодо його звільнення від покарання 

вирішується судом у воєнний час, то такий військовослужбовець не підлягає 

звільненню від покарання на підставі ч. 3 ст. 84 КК. Те саме стосується і випадків, 

коли військовослужбовець був визнаний «обмежено придатним до військової 

служби» в мирний час. Він не підлягає звільненню від покарання на підставі ч. 3 

ст. 84 КК. Аналогічного висновку дійшов і Ю. А. Пономаренко [938, c. 333]. 

Обмежена придатність до військової служби не повністю унеможливлює 

виконання військовослужбовцем службових обов’язків. Наприклад, льотчики та 

штурмани, визнані обмежено придатними до льотної роботи, допускаються до 

керівництва польотами (управління повітряним рухом) (п. 5.3 розд. III. Порядок 

медичного огляду льотного складу авіації та авіаційного персоналу Збройних Сил 

України Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах 

України). Отже, обмежена придатність до військової служби не виключає 

можливості виконання чи відбування стосовно такого військовослужбовця покарань 
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у виді службових обмежень для військовослужбовців, арешту чи тримання в 

дисциплінарному батальйоні військовослужбовців. 

Будь-яких інших підстав для ухвалення судом рішення про звільнення від 

покарання військовослужбовця кримінальний закон не встановлює. Отже, під час 

вирішення цього питання суд не повинен враховувати тяжкість вчиненого злочину, 

характер захворювання, особу засудженого та інші обставини справи. Наприклад, 

ухвалою Солом’янського районного суду м. Києва від 15 січня 2016 р. Д., 

засудженого вироком Ленінського районного суду м. Кіровограда від 18 серпня 

2015 р. за ч. 3 ст. 407 КК до 1 року тримання в дисциплінарному батальйоні, 

звільнено від покарання за станом здоров’я. Обґрунтовуючи своє рішення, суд 

додатково врахував те, що засуджений «вчинив злочин середньої тяжкості, має 

задовільні характеристики, що доводить його виправлення» [587]. З урахуванням 

специфіки аналізованого виду звільнення від покарання вказівка судом на зазначені 

вище обставини справи Д. видається зайвою. 

Слід зазначити, що такий підхід законодавця щодо обов’язкового звільнення від 

призначеного покарання хворого військовослужбовця (без врахування інших обставин 

справи, на кшталт тих, що має врахувати суд у разі застосування ч. 2 ст. 84 КК) 

викликає цілком зрозуміле здивування вітчизняних юристів [657, c. 528–529; 1129, 

c. 313]. Однак треба мати на увазі, що необхідність звільнення від покарання 

аналізованої категорії засуджених зумовлена об’єктивною обставиною – 

неможливістю подальшого відбування військовослужбовцем (з огляду на його 

професійний статус) покарань, що застосовуються виключно для 

військовослужбовців. Принагідно зауважимо, що такий підхід щодо звільнення від 

покарання застосовується і щодо інших категорій засуджених, у яких під час 

виконання чи відбування покарання виник спеціальний статус, зокрема щодо осіб, які 

визнані інвалідами, тих, хто досяг пенсійного віку, жінок, що завагітніли під час 

відбування покарання. Тому врахування судом інших обставин справи, крім стану 

здоров’я військовослужбовця, вважаємо, є недоцільним.  

Водночас варто підтримати Є. О. Письменського щодо доцільності застосування 

до хворого військовослужбовця норм не про звільнення від покарання (з огляду на 
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явну несправедливість такого рішення), а норм про заміну покарання більш м’яким 

[1054, c. 528–530]. За такого підходу у разі встановлення непридатності 

військовослужбовця до військової служби за станом здоров’я призначене йому 

покарання у виді службового обмеження для військовослужбовців могло б, скажімо, 

бути замінене на громадські роботи чи штраф. Призначений арешт, який 

засуджений військовослужбовець відбував на гауптвахті, міг би бути замінений 

відбуванням арешту в арештному домі, громадськими роботами чи штрафом. Те 

саме стосується і заміни засудженому військовослужбовцю покарання у вигляді 

тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців. Це покарання могло 

б бути замінене звільненому зі служби військовослужбовцю відбуванням арешту в 

арештному домі, громадськими роботами чи штрафом. У такий спосіб, на нашу 

думку, забезпечувався б і принцип невідворотності кримінальної відповідальності 

(про це зазначено в підрозділі 1.4 дисертації). В тому випадку, якщо суд не зможе 

призначити більш м’яке покарання, військовослужбовець заслуговує на звільнення 

від призначеного покарання. 

Питання про звільнення від покарання військовослужбовця вирішується під час 

виконання вироку у межах територіальної юрисдикції якого засуджений 

військовослужбовець відбуває покарання (п. 6 ч. 1 ст. 537, ч. 2 ст. 539 КПК).  

 

Висновки до розділу 6 

1. Особи, які під час відбування покарання захворіли на психічну хворобу, що 

позбавляє їх можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними, 

можуть бути звільнені від призначеного покарання або від відбування покарання 

(ч. 1 ст. 84 КК).  

2. Звільнення від покарання осіб, які захворіли на психічну хворобу під час 

відбування покарання (ч. 1 ст. 84 КК), допускається за наявності двох критеріїв: 

медичного та юридичного. Медичний критерій має засвідчувати наявність у особи 

психічного захворювання. Юридичний критерій має засвідчувати те, що психічна 

хвороба позбавляє особу можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або 

керувати ними. Висновок про наявність юридичного критерію робить суд, 
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спираючись на результати судово-психіатричної експертизи. Під час вирішення 

питання про звільнення від покарання за психічною хворобою інші обставини, 

зокрема ступінь виправлення засудженого, вид та строк відбутого ним покарання, не 

повинні братися судом до уваги. 

Особи, зазначені у ч. 1 ст. 84 КК, повинні звільнятися судом від призначеного 

покарання або від відбування покарання в цілому (як від основного, так і від 

додаткового).  

3. До осіб, які після вчинення злочину, але до постановлення вироку захворіли на 

психічну хворобу, що позбавляє їх можливості усвідомлювати свої дії 

(бездіяльність) або керувати ними, застосовуються не норми інституту звільнення 

від покарання, а примусові заходи медичного характеру. 

4. Кримінальний закон розрізняє дві категорії осіб, які можуть бути звільнені 

від призначеного покарання або від подальшого його відбування за іншою 

тяжкою хворобою (ч. 2 ст. 84 КК): осіб, які після вчинення злочину, але до 

постановлення вироку захворіли на тяжку хворобу, та осіб, які під час 

відбування покарання захворіли на тяжку хворобу.   

Звільнення від покарання першої категорії осіб суд вирішує під час ухвалення 

вироку. Своєю чергою, звільнення від покарання іншої категорії осіб здійснюється 

судом на стадії виконання вироку суду, у межах територіальної юрисдикції якого 

засуджений відбуває покарання. Підставою звільнення від призначеного покарання 

або відбування покарання осіб, зазначених у ч. 2 ст. 84 КК, є їх захворювання на 

тяжку хворобу. 

5. Звільнення від покарання осіб, які після вчинення злочину або постановлення 

вироку захворіли на тяжку хворобу, допускається за наявності двох критеріїв: 

медичного та юридичного (зміст цих критеріїв має бути розкритий у судовому 

рішенні). Медичний критерій має засвідчувати наявність у особи тяжкого 

захворювання, яке може бути і не визначене Переліком захворювань, які є підставою 

для подання до суду матеріалів про звільнення засуджених від подальшого 

відбування покарання. Однак наявність тяжкого захворювання має бути 

підтверджено висновком лікарсько-консультативної комісії. 
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6. Звільнення від покарання за хворобою може бути застосоване судом до тих 

засуджених, яким тяжка хвороба перешкоджає відбуванню покарання. Суд може 

ухвалити рішення про звільнення від покарання лише основного покарання, 

зазначивши про необхідність продовження виконання додаткового покарання. 

Час виникнення тяжкої хвороби в контексті права на звільнення від покарання не 

має впливати на вирішення питання про звільнення від покарання. 

7. Юридичний критерій звільнення від покарання за хворобою зобов’язує суд, 

крім врахування характеру захворювання обвинуваченого (засудженого), врахувати 

також тяжкість вчиненого злочину, особу винного та інші обставини справи.  

8. У КК доцільно закріпити новий умовний вид звільнення від покарання осіб, 

хворих на наркоманію чи токсикоманію, з урахуванням ступеня тяжкості вчиненого 

злочину та їх згоди  добровільно пройти курс лікування. 

10. Звільнення від покарання військовослужбовця у зв’язку з непридатністю його 

до військової служби за станом здоров’я (ч. 3 ст. 84 КК) – спеціальний вид 

звільнення від покарання військовослужбовців. Видається доцільним застосовувати 

до хворого військовослужбовця норми не про звільнення від покарання (з огляду на 

явну несправедливість такого рішення), а норми про заміну покарання більш 

м’яким. І лише в тому випадку, якщо суд не зможе призначити більш м’яке 

покарання, військовослужбовець заслуговує на звільнення від покарання.  
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ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове розв’язання актуальної 

науково-прикладної проблеми кримінального права України – розроблена концепція 

ефективної системи видів звільнення від покарання. До основних науково 

обґрунтованих результатів проведеного дослідження належать, зокрема, такі 

положення. 

1. Звільнення від покарання як інститут кримінального права – це зовнішньо 

оформлений структурний елемент галузі кримінального права (її Загальної 

частини), що становить систему кримінально-правових норм, покликаних цілісно 

регулювати певні суспільні відносини на різних етапах реалізації кримінальної 

відповідальності засудженої особи. У своїй структурі інститут звільнення від 

покарання має певні кримінально-правові субінститути: звільнення засудженого від 

призначення покарання; звільнення від призначеного покарання; звільнення від 

відбування покарання з випробуванням; звільнення від відбування покарання; 

звільнення від подальшого відбування покарання; заміна невідбутої частини 

покарання більш м’яким; пом’якшення покарання. 

На становлення інституту звільнення від покарання упродовж багатьох століть 

впливали правова думка, національне і зарубіжне законодавство та законодавство 

імперій, до складу яких входила Україна чи її окремі території, а також тенденції 

судової практики. 

Наразі існують перспективи запровадження в національне законодавство досвіду 

зарубіжних держав щодо унікальних видів звільнення від покарання.  

Звільнення від покарання є ефективним правовим інститутом (за критеріями його 

динаміки та рецидиву). Водночас спостерігається певна «інфляція» у застосуванні 

його окремих норм (переважно ст. 75 КК). Для належного моніторингу 

функціонування аналізованого інституту  статистичний облік ДСА України має 

відображати застосування всіх норм про звільнення від покарання (з цього приводу 

внесені відповідні пропозиції).  

2. Під звільненням від покарання слід розуміти відмову держави на підставі 

положень кримінального закону і в порядку, передбаченому КПК України та КВК 
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України, від призначення засудженій особі покарання, або застосування щодо неї 

покарання під час ухвалення вироку, або під час його виконання, або подальшого 

відбування призначеного покарання, а також від виконання покарання у виді та 

межах, визначених вироком суду. У КК потрібно закріпити визначення цього 

поняття.  

3. Система видів звільнення від покарання – це сукупність встановлених законом 

взаємодіючих між собою та об’єднаних однією ідеєю соціально зумовлених видів 

звільнення від покарання (елементи системи), на якій ґрунтуються відповідні 

підсистеми видів звільнення від покарання. Системність цього міжгалузевого 

інституту має бути забезпечена через усунення міжгалузевої конкуренції, колізій 

тощо. Потребує врегулювання питання про визначення правових наслідків особам, 

які не здатні відбувати або виконувати покарання внаслідок свого правового статусу 

(зокрема особам з інвалідністю, вагітним жінкам).   

4. Видається очевидною актуальність соціального замовлення на розроблення 

принципів і загальних засад звільнення від покарання. 

Принципи звільнення від покарання – це вихідні, найважливіші положення, що 

визначають усю діяльність законодавця, судів та Глави держави щодо звільнення 

від покарання осіб, засуджених за вчинення злочину. Система принципів 

звільнення від покарання складається з принципів кримінального права, що мають 

специфічний прояв у разі звільнення від покарання, а також власне 

інституціональних принципів звільнення від покарання. 

Національні суди мають враховувати досвід ЄСПЛ щодо обґрунтування 

відповідних рішень в аспекті положень про звільнення засуджених від покарання. 

5. Загальні засади звільнення від покарання – це встановлена законом система 

критеріїв (вимог, правил), що ґрунтуються на принципах звільнення від покарання, 

якими має керуватися суд у разі звільнення від покарання в кожному судовому 

провадженні. Загальні засади звільнення від покарання складаються із 

універсальних та родових критеріїв зазначених засад. 

6. Звільнення від призначення покарання у зв’язку із втратою особою суспільної 

небезпечності (ч. 4 ст. 74 КК) має застосовуватися зазвичай до засудженого, який 
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вчинив злочин невеликої або середньої тяжкості уперше; визнав вину та насправді 

щиро розкаявся й активно сприяв розкриттю злочину; добровільно відшкодував 

збитки (усунув заподіяну шкоду); бездоганно поводиться (як до, так і після 

вчинення злочину) в сім’ї, в суспільстві, в трудовому чи навчальному колективі; має 

сім’ю та на утриманні неповнолітніх дітей та/або непрацездатних батьків; сумлінно 

ставиться до праці або до зайняття іншою суспільно корисною діяльністю; за 

оцінкою органу пробації ризик вчинення ним повторного кримінального 

правопорушення є низьким, а висновок судово-психологічної експертизи засвідчує 

позитивні установки, ціннісні орієнтації, характер та щирість його поведінки. Така 

особа не потребує застосування покарання. 

 7. Причинами звільнення від призначеного покарання особи, засудженої за 

діяння, караність якого усунута (ч. 2 ст. 74 КК), є: 1) новели «нового» 

кримінального законодавства; 2) виключення з чинного КК певної статті (частини 

статті) Особливої частини цього Кодексу; 3) внесення змін до статті (частини 

статті) Особливої частини КК; 4) внесення змін до статті (частини статті) Загальної 

частини КК; 5) внесення відповідних змін до інших нормативно-правових актів; 

6) визнання такою, що не відповідає Конституції (є неконституційною) статті 

(частини статті) Особливої частини КК; 7) офіційне тлумачення закону про 

кримінальну відповідальність, що змінює обсяг забороненої законом поведінки.  

8. Зниження призначеної засудженому міри покарання, що перевищує санкцію 

нового закону, до максимальної межі покарання, встановленої санкцією нового закону 

(ч. 3 ст. 74 КК), можливе, зокрема, в таких ситуаціях: 1) якщо міра основного 

покарання, призначена за статтею (частиною статті) «старого» КК, перевищує 

максимальну межу основного покарання у санкції відповідної статті (частини статті) 

«нового» КК; 2) якщо міра додаткового покарання, призначена за статтею (частиною 

статті) «старого» КК, перевищує максимальну межу додаткового покарання у санкції 

відповідної статті (частини статті) «нового» КК; 3) якщо міра основного покарання, 

призначена за окремий злочин, передбачений КК 2001 р., перевищує максимальну 

межу основного покарання, встановлену санкцією нового закону про кримінальну 

відповідальність; 4) якщо міра додаткового покарання, призначена за окремий злочин, 
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передбачений КК 2001 р., перевищує максимальну межу додаткового покарання, 

встановлену санкцією нового закону про кримінальну відповідальність; 5) якщо міра 

основного покарання, призначена за готування до злочину, перевищує межу 

покарання, встановлену у ч. 2 ст. 68 КК; 6) якщо міра основного покарання, 

призначена за замах на злочин, перевищує межу покарання, встановлену у ч. 3 ст. 68 

КК; 7) якщо міра призначеного судом основного покарання – за наявності обставин, 

передбачених пунктами 1 та 2 ч. 1 ст. 66 КК, а також відсутності обставин, що 

обтяжують покарання, і визнання обвинуваченим вини, перевищує межу основного 

покарання, встановлену ст. 691 КК. 

Коли є підстави для одночасного застосування перелічених норм, суд може 

знизити призначену судом міру основного покарання використовуючи приписи цих 

норм за певним алгоритмом: спочатку застосувати положення ч. 2 або 3 ст. 68 КК, а 

потім ст. 691 КК. 

9. Звільнення від відбування покарання з випробуванням (ст. 75 КК) судам 

доцільно застосовувати до засудженого, який зокрема: вчинив злочин, що не є 

особливо тяжким, уперше; у тверезому стані; у складній обстановці; за девіантної 

поведінки потерпілого; без застосування знарядь або засобів вчинення злочину; без 

застосування надмірного насильства до потерпілого; виконував під час вчинення 

злочину у співучасті неактивну (другорядну) роль; не спричинив потерпілому 

тяжких наслідків; надавав потерпілому допомогу після вчинення злочину; 

добровільно відшкодував йому збитки (усунув заподіяну шкоду) і потерпілий не 

наполягає на його суворому покаранні; визнав вину та насправді щиро розкаявся й 

активно сприяв розкриттю злочину; позитивно характеризується; має сім’ю та на 

утриманні неповнолітніх дітей та/або непрацездатних батьків; страждає на різні 

тяжкі захворювання, які потребують стаціонарного висококваліфікованого 

лікування; не намагався ухилитися від притягнення до кримінальної 

відповідальності.  

Суспільна небезпечність такого засудженого (на відміну від засудженого,  до 

якого застосовується ч. 4 ст. 74 КК) остаточно ще не втрачена. Суд має належним 

чином оцінити, чи відбудуться з урахуванням зазначених обставин в особистості 
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засудженого позитивні зміни і чи буде він унаслідок цього здатним до 

самокерованої правослухняної поведінки. Для цього потрібно встановити певне 

випробування для засудженого. 

10. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, 

які мають дітей віком до семи років (ст. 79 КК), є одним зі спеціальних видів 

звільнення від відбування покарання жінок. Положення ст. 79 КК доцільно 

поширити у застосовуванні і на чоловіків, які самі виховують малолітню дитину. 

Для ухвалення рішення про застосування ст. 79 КК суд має встановити 

передумову, підстави та умови, які дозволяють суду ухвалити позитивне рішення 

про застосування цієї статті. Законодавцю доцільно вирішити питання щодо 

правових наслідків звільненої під час ухвалення вироку від відбування покарання з 

випробуванням жінки, яка мимоволі втратила вагітність або її дитина померла.   

11. Звільнення від призначення покарання у зв’язку із закінченням строків 

давності кримінальної відповідальності (ч. 5 ст. 74 КК) застосовується за визначеної 

законом передумови та підстави. У разі їх встановлення суд зобов’язаний звільнити 

особу від призначення покарання за ч. 5 ст. 74 КК. 

Під час застосування ч. 5 ст. 74 КК строки давності, передбачені ст. 49 КК, треба 

обраховувати не з наступної доби, що настає після вчинення злочину, а з моменту 

фактичного вчинення злочину. 

12. Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності 

обвинувального вироку (ст. 80 КК) зумовлено недоцільністю приведення до 

виконання обвинувального вироку суду стосовно засудженого, який протягом 

визначеного законом строку не ухилявся від покарання і не вчинив нового злочину. 

Ухиленням від відбування покарання є зазвичай умисні діяння засудженого, 

спрямовані на уникнення приведення обвинувального вироку суду до виконання. 

Способи ухилення від відбування конкретного покарання залежать від виду 

призначеного судом покарання. 

Ухилення від відбування покарання, як підстава для зупинення строків давності 

виконання обвинувального вироку, є особливим юридичним фактом, що має бути 

встановлений в обвинувальним вироком суду.  
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13. Позитивні зміни, що відбуваються в особистості засудженого і засвідчують 

процес його виправлення, дозволяють достроково звільнити його від відбування 

покарання (статті 82, 81 КК). Для забезпечення легкодоступності, ясності та 

однозначності положень цих статей потрібно впровадити правила формалізації 

заміни невідбутої частини покарання більш м’яким та формалізації умовно-

дострокового звільнення від відбування покарання.  

Формалізація правил заміни невідбутої частини покарання більш м’яким – це 

підпорядкованість обрання судом виду і міри покарання (у разі його заміни) системі 

встановлених критеріїв, які обмежують можливість довільного обрання виду і міри 

більш м’якого покарання. Своєю чергою формалізація правил умовно-дострокового 

звільнення від відбування покарання – це підпорядкованість застосування умовно-

дострокового звільнення від відбування покарання системі встановлених критеріїв, 

які обмежують можливість довільного звільнення від подальшого відбування 

покарання. 

14. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей 

віком до трьох років (ст. 83 КК), є спеціальним видом звільнення від відбування 

покарання жінок, який застосовується на стадії виконання вироку за визначених 

законом передумов, підстав та умов.   

 15. Звільнення від призначеного покарання або звільнення від його відбування за 

хворобою (частини 1 та 2 ст. 84 КК) допускається за наявності двох критеріїв: 

медичного (наявність хвороби, що закріплена у відповідному переліку хвороб) та 

юридичного (встановлюється судом). На відміну від положень ч. 1 ст. 84 КК, 

положення ч. 2 цієї статті зобов’язують суд врахувати також тяжкість вчиненого 

злочину, особу винного та інші обставини справи. На вирішення судом питання, від 

чого саме буде звільнений засуджений (від призначеного покарання чи від 

відбування призначеного покарання), впливає переважно тяжкість психічної або 

іншої тяжкої хвороби. 

У разі встановлення підстав, передбачених ч. 1 ст. 84 КК, засуджений має 

звільнятися від призначеного покарання або звільнятися від його відбування в 

цілому (як від основного, так і від додаткового). Водночас у разі встановлення 
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підстав, передбачених ч. 2 ст. 84 КК, – засуджений може бути звільнений лише від 

призначеного основного покарання або звільнений від його відбування.  

Положення ч. 2 ст. 84 КК доцільно застосовувати до засудженого, який насправді 

має тяжку хворобу, що загрожує його життю (або може призвести до серйозного 

погіршення стану здоров’я чи інших тяжких наслідків) та перешкоджає йому 

відбувати (виконувати) покарання, а лікування в умовах відбування (виконання) 

покарання є неможливим або ускладненим; який переважно став на шлях 

виправлення або довів своє виправлення сумлінною поведінкою та ставленням до 

праці.    

16. Звільнення від покарання військовослужбовця у зв’язку з непридатністю його 

до військової служби за станом здоров’я (ч. 3 ст. 84 КК) – спеціальний вид 

звільнення від покарання військовослужбовців. Видається доцільним застосовувати 

до хворого військовослужбовця норми не про звільнення від покарання (з огляду на 

явну несправедливість такого рішення), а норми про заміну покарання більш 

м’яким. І лише в тому випадку, якщо суд не зможе призначити більш м’яке 

покарання, військовослужбовець заслуговує на звільнення від покарання.  

17. Розроблені кримінологічні портрети засуджених, щодо яких можуть бути 

застосовані факультативі види звільнення від покарання (ч. 4 ст. 74, статті 75, 79, 81–83, 

ч. 2 ст. 84 КК) мають важливе прикладне значення для врахування сторонами 

кримінального провадження та судом, а також для проведення подальших наукових 

досліджень в аналізованій сфері. 

18. Звільнення засудженого від відбування покарання з випробуванням за 

корупційний злочин, вчинений після 25 січня 2015 р., зокрема у разі затвердження 

угоди про примирення або про визнання вини (ч. 2 ст. 75 КК), є незаконним. Своєю 

чергою дострокові види звільнення від покарання, передбачені статтями 81, 82, 86, 

87 КК, можуть бути застосовані виключно щодо осіб, які вчинили корупційні 

злочини середньої тяжкості. Законодавство в цій частині потребує вдосконалення. 

19. У КК доцільно закріпити нові різновиди звільнення від покарання: а) заміна 

невідбутої частини покарання засудженим, які виявили бажання проходити 

військову службу за контрактом в особливий період; б) умовне звільнення від 
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відбування покарання осіб, хворих на наркоманію чи токсикоманію, з урахуванням 

ступеня тяжкості вчиненого злочину та їх згоди  добровільно пройти курс лікування. 

20. Виявлені системні проблеми судової практики у справах про звільнення від 

покарання потребують розв’язання шляхом внесення відповідних змін до 

законодавства та розробки практичних рекомендацій.  

Теоретичні та практичні результати дослідження знайшли конкретне 

відображення в розроблених автором проектах Закону України «Про внесення змін і 

доповнень до Кримінального кодексу України (щодо вдосконалення норм про 

звільнення від покарання)» та постанови Пленуму Верховного Суду «Про 

застосування судами законодавства у справах про звільнення від покарання». 

21. До перспективних напрямів подальших наукових досліджень за темою 

дисертації належать, зокрема: проблема соціальної обумовленості інституту 

звільнення від покарання; проблема доцільності поглинення інституту звільнення від 

кримінальної відповідальності інститутом звільнення від покарання; проблема 

звільнення від покарання за кримінальні проступки; кримінологічна проблема значної 

розбіжності у практиці звільнення від покарання за подібні злочини в різних регіонах 

України; концепція формалізації застосування всіх різновидів звільнення від 

покарання; проблема рецидиву та соціальної адаптації звільнених від покарання осіб; 

функціональність інституту звільнення від покарання у праві зарубіжних держав.  
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http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/32919114. 

23.  Архів Апеляційного суду Автономної Республіки Крим. Ухвала від 15 серпня 

2013 р. Справа № 123/4862/13-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/32982624 

24. Архів Апеляційного суду Автономної Республіки Крим. Ухвала від 19 березня 

2013 р. Справа № 108/10213/12. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31353272; 

http://zib.com.ua/ua/129601istotna_shkoda_u_sluzhbovih_zlochinah_prichini_riznochitanny.html
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Ухвала від 16 січня 2014 р. Справа № 122/22594/13-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37307639. 

25. Архів Апеляційного суду Вінницької області. Ухвала від 6 квітня 2017 р. 

Справа № 130/1406/16-к. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/65870310. 

26. Архів Апеляційного суду Вінницької області. Ухвала від 21 січня 2010 р. 

Справа № 11-28/10. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/7485991. 

27. Архів Апеляційного суду Вінницької області. Ухвала від 15 червня 2017 р. 

Справа № 127/23891/15-к. URL:  http://reyestr.court.gov.ua/Review/67285683.  

28. Архів Апеляційного суду Вінницької області. Ухвала від 14 вересня 2015 р. 

Справа № 128/297/15-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/50371466. 

29. Архів Апеляційного суду Вінницької області. Вирок від 7 серпня 2014 р. 

Справа № 132/2253/13-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40124780. 

30. Архів Апеляційного суду Вінницької області. Вирок від 14 травня 2015 р. 

Справа № 137/29/13-к. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/38672834. 

31. Архів Апеляційного суду Вінницької області. Вирок від 13 грудня 2016 р. 

Справа № 138/2211/16-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63416432. 

32. Архів Апеляційного суду Вінницької області. Вирок від 17 лютого 2015 р. 

Справа № 146/1061/14-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42760018.  

33. Архів Апеляційного суду Вінницької області. Ухвала від 28 травня 2009 р. 

Справа № 11-523/2009 р. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/10432514; Ухвала 

від 14 квітня 2010 р. Справа № 11-330/2010 р. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/8903684. 

34. Архів Апеляційного суду Вінницької області. Ухвала від 26 жовтня 2015 р. 

Справа № 128/103/15-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/52818929 

35. Архів Апеляційного суду Волинської області. Вирок від 11 квітня 2014 р. 

Справа № 0308/10797/2012. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38200567. 

36. Архів Апеляційного суду Волинської області. Вирок від 30 листопада 2012 р. 

Справа № 0308/9047/2012. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27742428. 

37. Архів Апеляційного суду Волинської області. Вирок від 16 вересня 2011 р. 

Справа № 1/0301/84/11. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/19076606. 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37307639
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38. Архів Апеляційного суду Волинської області. Ухвала від 19 березня 2014 р. 

Справа № 161/3986/13-к. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/37816569. 

39. Архів Апеляційного суду Волинської області. Вирок від 28 лютого 2012 р. 

Справа № 1-1067/11. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/21872852. 

40. Архів Апеляційного суду Волинської області. Ухвала від 29 вересня 2009 р. 

Справа № 11-447/09. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/4947667. 

41. Архів Апеляційного суду Волинської області. Вирок від 29 жовтня 2010 р. 

Справа № 11-530/10. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/11918551. 

42. Архів Апеляційного суду Волинської області. Ухвала від 18 грудня 2009 р. 

Справа № 11-532/09. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/8407226. 

43. Архів Апеляційного суду Волинської області. Ухвала від 16 серпня 2011 р. 

Справа № 1-154/11. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/18002472. 

44. Архів Апеляційного суду Волинської області. Ухвала від 19 грудня 2008 р. 

Справа № 11-550/08. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/3011590. 

45. Архів Апеляційного суду Волинської області. Ухвала від 12 липня 2011 р. 

Справа № 11-9/11 р. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/17678879.  

46. Архів Апеляційного суду Волинської області. Ухвала від 5 вересня 2016 р. 

Справа № 161/527/16-к. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/61116604 

47. Архів Апеляційного суду Волинської області. Ухвала від 16 липня 2014 р. 

Справа № 161/3584/14-к. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/39794185. 

48. Архів Апеляційного суду Волинської області. Ухвала від 2 листопада 2016 р. 

Справа № 158/907/15-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62476592. 

49. Архів Апеляційного суду Волинської області. Ухвала від 30 жовтня 2017 р. 

Справа № 163/2983/16-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/70011170. 

50. Архів Апеляційного суду Волинської області. Вирок від 31 січня 2012 р. 

Справа № 1-76/10. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/21242588. 

51. Архів Апеляційного суду Волинської області. Ухвала від 20 серпня 2013 р. 

Справа № 1-78/2011. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/33105354. 

52.  Архів Апеляційного суду Волинської області. Ухвала від 11 квітня 2018 р. 

Спарва № 161/14348/13-к (щодо визначення закінчення строків давності 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/33105354
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притягнення до кримінальної відповідальності для продовжуваних злочинів). 

URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73337300. 

53. Архів Апеляційного суду Дніпропетровської області. Вирок від 2 серпня 

2013 р. Справа № 1-102/2011. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/32778163. 

54. Архів Апеляційного суду Дніпропетровської області. Ухвала від 1 липня 

2009 р.Справа № 11-1060/2009. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/9947061. 

55. Архів Апеляційного суду Дніпропетровської області. Ухвала від 20 грудня 

2017 р. Справа № 177/2306/16-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71178078. 

56. Архів Апеляційного суду Дніпропетровської області. Ухвала від 29 жовтня 

2015 р. Справа № 181/679/15-к. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/53136520. 

57. Архів Апеляційного суду Дніпропетровської області. Ухвала від 15 листопада 

2016 р. Справа № 182/4539/16-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62694170. 

58. Архів Апеляційного суду Дніпропетровської області. Ухвала від 15 квітня 

2014 р. Справа № 193/1665/13-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37296413. 

59. Архів Апеляційного суду Дніпропетровської області. Ухвала від 17 жовтня 

2017 р. Справа № 198/361/17. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/69712993. 

60. Архів Апеляційного суду Дніпропетровської області. Ухвала від 26 травня 

2016 р. Справа № 199/1587/15-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57966676. 

61. Архів Апеляційного суду Дніпропетровської області. Ухвала від 11 січня 

2011 р. Справа № 200/14789/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71581044. 

62.  Архів Апеляційного суду Дніпропетровської області. Ухвала від 17 січня 

2014 р. Справа № 200/980/13-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36693449  

63. Архів Апеляційного суду Дніпропетровської області. Вирок від 8 липня 

2015 р. Справа № 203/2935/14-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/46455941. 
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64. Архів Апеляційного суду Дніпропетровської області. Ухвала від 31 жовтня 

2017 р. Справа № 208/1125/17. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/70063582. 

65. Архів Апеляційного суду Дніпропетровської області. Ухвала від 17 грудня 

2014 р. Справа № 214/3728/14-к. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/53334827. 

66. Архів Апеляційного суду Дніпропетровської області. Вирок від 29 жовтня 

2014 р. Справа № 405/1866/12. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41271735. 

67. Архів Апеляційного суду Дніпропетровської області. Ухвала від 7 вересня 

2011 р. Справа № 11-10487/11. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29359773; 

Ухвала від 23 вересня 2014 р. Справа № 204/5382/14-к. URL:  

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40604086.  

68. Архів Апеляційного суду Дніпропетровської області. Ухвала від 8 серпня 

2017 р. Справа № 182/960/17. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/68196372; 

Ухвала від 8 серпня 2017 р.  № 171/862/17. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/68213354. 

69. Архів Апеляційного суду Дніпропетровської області. Вирок від 14 липня 

2016 р. Справа № 171/2036/15-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58958407. 

70. Архів Апеляційного суду Донецької області. Ухвала від 5 березня 2013 р. 

Справа № 0534/8439/12. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29984723. 

71. Архів Апеляційного суду Донецької області. Ухвала від 26 березня 2013 р. 

Справа № 11/775/799/13. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/30302797. 

72. Архів Апеляційного суду Донецької області. Вирок від 17 жовтня 2006 р. 

Справа № 11-3171 2006. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/268793. 

73. Архів Апеляційного суду Донецької області. Ухвала від 4 жовтня 2017 р. 

Справа № 219/3172/17. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/69438529. 

74. Архів Апеляційного суду Донецької області. Вирок від 18 листопада 2015 р. 

Справа № 219/417/15-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53794396. 

75. Архів Апеляційного суду Донецької області. Справа Вирок від 28 липня 

2015 р. Справа № 225/2419/15-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/50071609. 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/68196372
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/68213354
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29984723


 420 

76. Архів Апеляційного суду Донецької області. Вирок від 6 липня 2016 р. Справа 

№ 225/4299/14-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58822733. 

77. Архів Апеляційного суду Донецької області. Вирок від 18 лютого 2014 р. 

Справа № 225/6460/13-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58160984. 

78. Архів Апеляційного суду Донецької області. Вирок від 23 січня 2014 р. Справа 

№ 234/12677/13-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38249159. 

79. Архів Апеляційного суду Донецької області. Вирок від 15 березня 2016 р. 

Справа № 234/16479/15-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56435722. 

80. Архів Апеляційного суду Донецької області. Ухвала від 2 березня 2016 р. 

Справа № 234/19607/15-к. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/56322188. 

81. Архів Апеляційного суду Донецької області. Ухвала від 1 липня 2016 р. 

Справа № 243/11312/15-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58693972. 

82. Архів Апеляційного суду Донецької області. Ухвала від 10 жовтня 2013 р. 

Справа № 258/698/13-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/34039022. 

83. Архів Апеляційного суду Донецької області. Ухвала від 14 вересня 2016 р. 

Справа № 264/6699/15-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/61379479. 

84. Архів Апеляційного суду Донецької області. Вирок від 6 червня 2017 р. 

Справа № 264/6729/15-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66946519. 

85. Архів Апеляційного суду Донецької області. Вирок від 1 лютого 2016 р. 

Справа № 221/3260/15-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55350609; Вирок 

від 27 жовтня 2015 р. Справа № 234/4378/15-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53481071;  

86. Архів Апеляційного суду Донецької області. Ухвала від 31 серпня 2015 р. 

Справи № 243/2824/15-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/49581863; 

Ухвала від 24 вересня 2015 р. Справа № 227/4/15-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/51603893. 

87. Архів Апеляційного суду Житомирської області. Ухвала від 11 грудня 2012 р. 

Справа № 0604/5-564/2012. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/28199537. 

88.  Архів Апеляційного суду Житомирської області. Ухвала від 22 травня 2014 р. 

Справа № 274/1492/14-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38834645. 
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89. Архів Апеляційного суду Житомирської області. Ухвала від 10 вересня 2013 р. 

Справа № 274/4257/13-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/33475068. 

90. Архів Апеляційного суду Житомирської області. Ухвала від 14 вересня 2015 р. 

Справа № 274/450/15-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/50216019. 

91. Архів Апеляційного суду Житомирської області. Ухвала від 24 жовтня 

2017 р. Справа № 275/154/16-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/69824998. 

92. Архів Апеляційного суду Житомирської області. Вирок від 14 лютого 2018 р. 

Справа № 280/1639/15-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72206874. 

93. Архів Апеляційного суду Житомирської області. Ухвала від 25 грудня 2014 р. 

Справа № 294/1047/14-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42062194. 

94. Архів Апеляційного суду Житомирської області. Ухвала від 27 липня 2010 р.  

Справа № 11/544/2010. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/10865265; Ухвала 

від 19 липня 2011 р.  Справа № 11/0690/553/11. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/17129344. 

95. Архів Апеляційного суду Житомирської області. Ухвала від 13 березня 2007 р. 

Справа № 11-197/2007. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/1589357; Ухвала 

від 26 лютого 2008 р. Справа № 11-149/08. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/2932337; Ухвала від 26 жовтня 2010 р. Справа 

№ 11-694/2010. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/70266451 

96. Архів Апеляційного суду Закарпатської області. Ухвала від 28 квітня 2011 р. 

Справа № 11/0790/288/11. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/15186245. 

97. Архів Апеляційного суду Закарпатської області. Ухвала від 19 червня 2008 р. 

Справа № 11-258. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/7106666. 

98. Архів Апеляційного суду Закарпатської області. Ухвала від 11 лютого 2010 р. 

Справа № 11-4/2010. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/8308987. 

99. Архів Апеляційного суду Закарпатської області. Ухвала від 9 вересня 2016 р. 

Справа № 301/1283/16-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/61182616. 

100.  Архів Апеляційного суду Закарпатської області. Вирок від 12 листопада 

2015 р. Справа № 303/4046/15-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53419456. 
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101. Архів Апеляційного суду Закарпатської області. Вирок від 7 вересня 

2016 р. Справа № 303/5381/15-к. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/61130900. 

102. Архів Апеляційного суду Закарпатської області. Вирок від 14 квітня 2016 р. 

Справа № 307/3507/15-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57216812. 

103. Архів Апеляційного суду Запорізької області. Вирок від 7 липня 2015 р. 

Справа № 219/1025/15-к.  URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/46578267. 

104. Архів Апеляційного суду Запорізької області. Вирок від 10 липня 2017 р. 

Справа № 310/6780/15-к. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/67653998. 

105. Архів Апеляційного суду Запорізької області. Ухвала від 10 січня 2014 р. 

Справа № 314/5711/13-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36572938. 

106. Архів Апеляційного суду Запорізької області. Ухвала від 5 лютого 2014 р. 

Справа № 314/6096/13-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36980370. 

107. Архів Апеляційного суду Запорізької області. Ухвала від 3 лютого 2014 р. 

Справа № 314/7065/13-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36943026. 

108. Архів Апеляційного суду Запорізької області. Ухвала від 4 жовтня 2017 р. 

Справа № 315/1143/16-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/69440777. 

109. Архів Апеляційного суду Запорізької області. Ухвала від 20 березня 2013 р. 

Справа № 317/438/13-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/30059357. 

110. Архів Апеляційного суду Запорізької області. Вирок від 22 листопада 2016 

р. Справа № 318/2723/15-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62858089. 

111. Архів Апеляційного суду Запорізької області. Ухвала від 13 березня 2015 р. 

Справа № 323/4627/13-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43087244. 

112. Архів Апеляційного суду Запорізької області. Ухвала від 26 серпня 2015 р. 

Справа № 328/4205/14-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/49160216. 

113. Архів Апеляційного суду Запорізької області. Ухвала від 17 лютого 2014 р. 

Справа № 336/9582/13-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/47733946.. 

114. Архів Апеляційного суду Запорізької області. Ухвала від 2 липня 2008 р. 

Справа № 11-831/2008. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/4922596; Ухвала 

від 16 грудня 2010 р. Справа № 11-1505/2010. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/13517496. 
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115. Архів Апеляційного суду Запорізької області. Вирок від 16 вересня 2015 р. 

Справа № 334/5369/14-к. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/50639877; Вирок від 

10 листопада 2016 р. Справа № 336/7214/15-к. URL 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/62670824. 

116. Архів Апеляційного суду Івано-Франківської області. Ухвала від 26 березня 

2012 р. Справа № 0907/9/2012. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/22207348. 

117. Архів Апеляційного суду Івано-Франківської області. Ухвала від 23 січня 

2013 р. Справа № 0907/18184/2012. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/28750953. 

118. Архів Апеляційного суду Івано-Франківської області. Ухвала від 25 

жовтня 2012 р. Справа № 1/0915/92/2011. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/27055392 

119. Архів Апеляційного суду Івано-Франківської області. Ухвала від 26 червня 

2012 р. Справа № 1/0906/47/2011. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/24920330. 

120. Архів Апеляційного суду Івано-Франківської області. Ухвала від 5 березня 

2015 р. Справа № 346/6156/14-к. URL http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42997553 

121. Архів Апеляційного суду Івано-Франківської області. Ухвала від 2 грудня 

2014 р. Справа № 347/1825/14-к. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/41678025 

122. Архів Апеляційного суду Івано-Франківської області. Вирок від 20 травня 

2015 р. Справа № 348/2160/14-к. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/44310809. 

123. Апеляційного суду Київської області. Ухвала від 28 вересня 2011 року. 

Справа № 11-1051. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/21451089. 

124. Архів Апеляційного суду Київської області. Ухвала від 5 вересня 2012 р. 

Справа № 11-1122. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/25864617. 

125. Архів Апеляційного суду Київської області. Ухвала від 3 березня 2010 р. 

Справа № 11-258/10. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/51912151. 

126. Архів Апеляційного суду Київської області. Ухвала від 10 вересня 2010 р. 

Справа № 11-433/10. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/11136706. 
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127. Архів Апеляційного суду Київської області. Ухвала від 3 вересня 2015 р. 

Справа № 356/241/15-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/49624207. 

128. Архів Апеляційного суду Київської області. Вирок від 6 вересня 2016 р. 

Справа № 359/4832/15-к. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/61117793.  

129. Архів Апеляційного суду Київської області. Ухвала від 17 травня 2016 р. 

Справа № 359/1063/16-к. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/57874126. 

130. Архів Апеляційного суду Київської області. Вирок від 15 березня 2016 р. 

Справа № 359/7608/14-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56493204. 

131. Архів Апеляційного суду Київської області. Ухвала від 9 липня 2015 р. 

Справа № 367/2049/15-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/46375947. 

132. Архів Апеляційного суду Київської області. Ухвала від 22 липня 2015 р. 

Справа № 367/3814/15-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/47243755. 

133. Архів Апеляційного суду Київської області. Ухвала від 10 серпня 2015 р. 

Справа № 367/3817/15-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/48350730. 

134. Архів Апеляційного суду Київської області. Ухвала від 20 січня 2014 р. 

Справа № 367/8652/13-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36688490. 

135. Архів Апеляційного суду Київської області. Ухвала від 12 лютого 2014 р. 

Справа № 372/5419/13-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37272242. 

136. Архів Апеляційного суду Київської області. Ухвала від 8 січня 2014 р. 

Справа № 377/1323/13-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36538606. 

137. Архів Апеляційного суду Кіровоградської області. Справа № 1109/4687/12. 

Ухвала від 6 вересня 2012 р. Справа № 1109/4687/12. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/25917695. 

138. Архів Апеляційного суду Кіровоградської області. Ухвала від 29 травня 

2012 р. Справа № 1-128/11. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/24480015. 

139. Архів Апеляційного суду Кіровоградської області. Ухвала від 22 вересня 

2009 р. Справа № 11а-583/2009. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/5029024. 

140. Архів Апеляційного суду Кіровоградської області. Ухвала від 11 грудня 

2014 р. Справа № 1-370/11. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42108108. 
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141. Архів Апеляційного суду Кіровоградської області. Ухвала від 5 березня 

2014 р. Справа № 392/2731/13-к. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/37543444. 

142. Архів Апеляційного суду Кіровоградської області. Ухвала від 26 грудня 

2013 р. Справа № 397/2129/13-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36441397. 

143. Архів Апеляційного суду Кіровоградської області. Ухвала від 14 липня 

2015 р. Справа № 397/600/15-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/46904473 

144. Архів Апеляційного суду Кіровоградської області. Ухвала від 20 серпня 

2015 р. Справа № 404/160/15-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/48931506. 

145. Архів Апеляційного суду Кіровоградської області. Ухвала від 16 січня 

2014 р. Справа № 405/10079/13-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36733495. 

146. Архів Апеляційного суду Кіровоградської області. Ухвала від 19 листопада 

2013 р. Справа № 405/10081/13-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/35340564; Ухвала від 19 листопада 2013 р. 

Справа № 405/10075/13-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/35340693; 

Ухвала від 19 лютого 2014 р. Справа № 405/11918/13-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37231991. 

147. Архів Апеляційного суду Луганської області. Ухвала від 14 вересня 2007 р. 

Справа № 11-1279/2007 р. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/1892181. 

148. Архів Апеляційного суду Луганської області. Вирок від 22 червня 2016 р. 

Справа № 415/3913/14-к. URL:  http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58445767.  

149. Архів Апеляційного суду Львівської області. Ухвала від 22 жовтня 2012 р. 

Справа № 1/1312/2/12. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27496715. 

150. Архів Апеляційного суду Львівської області. Ухвала від 31 січня 2012 р. 

Справа № 11-108/12. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29264809. 

151. Архів Апеляційного суду Львівської області. Ухвала від 25 липня 2008 р. 

Справа № 11а-4542008 р. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/4597791. 

152. Архів Апеляційного суду Львівської області. Ухвала від 25 листопада 

2008 р. Справа № 11а-703/2008. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/9071475. 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/46904473
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153. Архів Апеляційного суду Львівської області. Ухвала від 22 лютого 2013 р. 

Справа № 1311/1-71/11. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/30153769. 

154. Архів Апеляційного суду Львівської області. Вирок від 11 жовтня 2013 р. 

Справа № 1326/9403/12. URL:  http://reyestr.court.gov.ua/Review/34185758. 

155. Архів Апеляційного суду Львівської області. Ухвала від 16 липня 2013 р. 

Справа № 1328/6379/12. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/32449332. 

156. Архів Апеляційного суду Львівської області. Ухвала від 6 лютого 2015 р. 

Справа № 447/3649/14-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42623164. 

157. Архів Апеляційного суду Львівської області. Ухвала від 28 жовтня 2016 р. 

Справа № 449/386/16-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62338769. 

158. Архів Апеляційного суду Львівської області. Ухвала від 4 серпня 2015 р. 

Справа № 461/4877/15-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/48212368. 

159. Архів Апеляційного суду Львівської області. Ухвала від 23 вересня 2013 р. 

Справа № 461/9000/13-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/34192871. 

160. Архів Апеляційного суду Львівської області. Ухвала від 6 березня 2015 р. 

Справа № 464/12498/14-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43089264. 

161. Архів Апеляційного суду Львівської області. Ухвала від 29 квітня 2014 р. 

Справа № 466/1339/14. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38805444. 

162. Архів Апеляційного суду м. Києва. Ухвала від 26 червня 2012 р. Справа 

№ 11/2690/1375/2012. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/25234971. 

163. Архів Апеляційного суду м. Києва. Вирок від 12 грудня 2013 р. Справа 

№ 11/796/2038/2013. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36027757. 

164. Архів Апеляційного суду м. Києва. Ухвала від 22 серпня 2007 р. Справа 

№ 11-а-1561/2007. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/2170384. 

165. Архів Апеляційного суду м. Києва. Вирок від 19 грудня 2016 р. Справа 

№ 752/16234/16-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63536232. 

166. Архів Апеляційного суду м. Києва. Ухвала від 22 грудня 2015 р. Справа 

№ 754/6923/15-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54599446; 

167. Архів Апеляційного суду м. Києва. Ухвала від 19 червня 2014 р. Справа 

№ 11-кп/796/323/2014. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39575013.. 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/32449332
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168. Архів Апеляційного суду м. Києва. Вирок від 28 жовтня 2013 р. Справа 

№ 11-кп/796/522/2013. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/34446194. 

169. Архів Апеляційного суду м. Києва. Вирок від 3 березня 2015 р. Справа 

№ 11кп/796/76/2015. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43093027.  

170. Архів Апеляційного суду м. Києва. Вирок від 29 листопада 2016 р. Справа 

№ 752/9865/16-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63101306. 

171. Архів Апеляційного суду м. Києва. Вирок від 8 лютого 2016 р. Справа 

№ 753/18686/15-к. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/55904465. 

172. Архів Апеляційного суду м. Києва. Вирок від 13 квітня 2016 р. Справа 

№ 755/18722/15-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57193298. 

173. Архів Апеляційного суду м. Києва. Вирок від 1 липня 2015 р. Справа 

№ 759/20625/14-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/46049584. 

174. Архів Апеляційного суду м. Києва. Вирок від 2 лютого 2017 р. Справа 

№ 761/5842/15-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/64503237. 

175. Архів Апеляційного суду Миколаївської області. Ухвала від 4 березня 

2010 р. Справа № 11-164-2010. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/9662217.. 

176. Архів Апеляційного суду Миколаївської області. Ухвала від 24 березня 

2011 р. Справа № 11-172-2011 р. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/14490009. 

177. Архів Апеляційного суду Миколаївської області. Ухвала від 20 березня 

2012 р. Справа № 11-181/12. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/23977378; 

178. Архів Апеляційного суду Миколаївської області. Ухвала від 7 липня 2011 р. 

Справа № 11-433/11. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/16789586. 

179. Архів Апеляційного суду Миколаївської області. Ухвала від 12 серпня 

2010 р. Справа № 11-512/2010р. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/12846741. 

180. Архів Апеляційного суду Миколаївської області. Вирок від 27 вересня 

2011 р. Справа № 11-594/2011. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/21271535. 

181. Архів Апеляційного суду Миколаївської області. Ухвала від 7 жовтня 

2010 р. Справа № 11-617/10. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65291804. 

182. Архів Апеляційного суду Миколаївської області. Ухвала від 15 лютого 

2007 р. Справа № 11-62/2007 р. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/696154. 
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183. Архів Апеляційного суду Миколаївської області. Ухвала від 17 липня 

2012 р. Справа № 1490/3208/12. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/49801523. 

184. Архів Апеляційного суду Миколаївської області. Ухвала від 12 листопада 

2014 р. Справа № 467/1879/14-к. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/41341004. 

185. Архів Апеляційного суду Миколаївської області. Ухвала від 14 березня 

2014 р. Справа № 473/3533/13-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/50270362. 

186. Архів Апеляційного суду Миколаївської області. Ухвала від 21 травня 

2014 р. Справа № 480/492/14-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38783668. 

187. Архів Апеляційного суду Миколаївської області. Ухвала від 21 липня 

2015 р. Справа № 481/552/15-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/47087002. 

188. Архів Апеляційного суду Миколаївської області. Вирок від 1 квітня 2014 р. 

Справа № 481/713/13-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38031490.  

189. Архів Апеляційного суду Миколаївської області. Вирок від 22 березня 

2017 р. Справа № 483/1583/16-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65531232. 

190. Архів Апеляційного суду Миколаївської області. Ухвала від 16 липня 

2015 р. Справа № 490/3997/15-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/47087048. 

191. Архів Апеляційного суду Миколаївської області. Ухвала від 14 травня 

2013 р. Справа № 784/1797/13. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31211325. 

192. Архів Апеляційного суду Миколаївської області. Ухвала від 17 грудня 

2013 р. Справа № 784/4915/13. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/36200181. 

193. Архів Апеляційного суду Миколаївської області. Ухвала від 13 липня 

2015 р. Справа № 477/497/15-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/46687022. 

194. Архів Апеляційного суду Миколаївської області. Ухвала від 26 січня 2010 р. 

Справа № 11 88/10. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/9714503; Ухвала від 6 

червня 2013 р. Справа № 784/1319/13. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31655748. 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38031490
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/46687022
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195. Архів Апеляційного суду Миколаївської області. Ухвала від 14 грудня 

2010 р. Справа № 11-756 2008. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/47851234; 

Ухвала від 27 листопада 2013 р. Справа  № 784/4581/13. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/35519331.  

196. Архів Апеляційного суду Полтавської області. Ухвала від 26 вересня 

2007 р. Справа № 11-842/2007. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/2154899. 

197. Архів Апеляційного суду Полтавської області. Ухвала від 5 березня 2013 р. 

Справа № 1616/4461/2012. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29994356. 

198. Архів Апеляційного суду Полтавської області. Ухвала від 25 листопада 

2011 р. Справа № 534/2220/15-к. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/53856388. 

199. Архів Апеляційного суду Полтавської області. Вирок від 11 квітня 2014 р. 

Справа № 536/2356/13-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41116607. 

200. Архів Апеляційного суду Полтавської області. Ухвала від 21 травня 2013 р. 

Справа № 540/229/13-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/33695666. 

201. Архів Апеляційного суду Полтавської області. Ухвала від 12 листопада 

2011 р. Справа № 545/4284/13-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/35508778. 

202. Архів Апеляційного суду Полтавської області. Ухвала від 22 січня 2015 р. 

Справа № 545/676/14-к. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/42480649. 

203. Архів Апеляційного суду Полтавської області. Ухвала від 17 лютого 2015 р. 

Справа № 554/10826/14-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42809593. 

204. Архів Апеляційного суду Рівненської області. Ухвала від 15 червня 2011 р. 

Справа № 11-315\2011. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/16363751. 

205. Архів Апеляційного суду Рівненської області. Ухвала від 29 жовтня 2013 р. 

Справа № 1701/2466/12. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/34487877. 

206. Архів Апеляційного суду Рівненської області. Вирок від 16 січня 2012 р. 

Справа № 1718/1-412/11. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/20820223. 

207. Архів Апеляційного суду Рівненської області. Ухвала від 19 лютого 2014 р.  

Справа № 556/2667/2013-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37239453. 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/35519331
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/2154899
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29994356
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208. Архів Апеляційного суду Рівненської області. Ухвала від 18 березня 2013 р. 

Справа № 556/91/13-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31828968. 

209. Архів Апеляційного суду Рівненської області. Ухвала від 13 липня 2015 р. 

Справа № 569/5208/15-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/46589928. 

210. Архів Апеляційного суду Рівненської області. Вирок від 7 жовтня 2016 р. 

Справа № 572/1591/15-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/61884670. 

211. Архів Апеляційного суду Сумської області. Ухвала від 24 березня 2011 р. 

Справа № 11-172-2011 р. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/14490009. 

212. Архів Апеляційного суду Сумської області. Ухвала від 9 жовтня 2008 р. 

Справа № 11-575/08. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/2601222. 

213. Архів Апеляційного суду Сумської області. Ухвала від 18 листопада 2010 р. 

Справа № 11-582/10. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/50508945. 

214. Архів Апеляційного суду Сумської області. Ухвала від 13 грудня 2012 р. 

Справа № 1806/11380/12. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27978011. 

215. Архів Апеляційного суду Сумської області. Ухвала від 26 травня 2016 р. 

Справа № 587/604/15-к.  URL:  http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58036503 (у цій 

справі автор дисертації брав участь як захисник). 

216. Архів Апеляційного суду Сумської області. Ухвала від 30 липня 2015 р. 

Справа № 588/1597/14-к. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/47924906. 

217. Архів Апеляційного суду Сумської області. Ухвала від 16 березня 2017 р. 

Справа № 589/4935/16-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65395757.  

218. Архів Апеляційного суду Сумської області. Ухвала від 19 грудня 2013 р. 

Справа № 591/8618/13-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36202320. 

219. Архів Апеляційного суду Сумської області. Ухвала від 4 травня 2017 р. 

Справа № 591/8800/15-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66347209. 

220. Архів Апеляційного суду Сумської області. Ухвала від 18 липня 2013 р. 

Справа № 592/5780/13-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/32469535. 

221. Архів Апеляційного суду Сумської області. Ухвала від 5 червня 2007 р. 

Справа № 11-408/2007. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/2100819; Ухвала 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/50508945
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66347209
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/2100819
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від 5 червня 2007 р. Справа № 11-409/2007. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/2100832. 

222. Архів Апеляційного суду Тернопільської області. Ухвала від 25 січня 

2012 р. Справа № 11-2/12. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/21281478. 

223. Архів Апеляційного суду Тернопільської області. Ухвала від 22 лютого 

2012 р. Справа № 11-60/12. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/22244640. 

224. Архів Апеляційного суду Тернопільської області. Ухвала від 29 липня 

2013 р. Справа № 1915/18445/2012. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/50509954. 

225. Архів Апеляційного суду Тернопільської області. Ухвала від 30 січня 

2013 р. Справа № 1990/11-480/12. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/29027213. 

226. Архів Апеляційного суду Тернопільської області. Ухвала від 20 квітня 

2016 р. Справа № 593/1433/15-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57384840. 

227. Архів Апеляційного суду Тернопільської області. Вирок від 9 серпня 

2017 р. Справа № 607/11260/16-к. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/68202076. 

228. Архів Апеляційного суду Тернопільської області. Ухвала від 15 квітня 

2015 р. Справа № 607/14503/14-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43609481. 

229. Архів Апеляційного суду Тернопільської області. Ухвала від 22 липня 

2015 р. Справа № 607/20005/14-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/47231816. 

230. Архів Апеляційного суду Харківської області. Ухвала від 19 квітня 2007 р. 

Справа № 11-772/2007. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/1804605. 

231. Архів Апеляційного суду Харківської області. Вирок від 30 листопада 

2016 р. Справа № 611/74/15-к. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/63054304. 

232. Архів Апеляційного суду Харківської області. Ухвала від 18 січня 2018 р. 

Справа № 617/1642/16-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71743874. 

233. Архів Апеляційного суду Харківської області. Вирок від 17 березня 2017 р. 

Справа № 617/1919/15-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65365279. 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/22244640
http://reyestr.court.gov.ua/Review/50509954
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65365279
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234. Архів Апеляційного суду Харківської області. Вирок від 5 грудня 2014 р.. 

Справа № 617/898/14-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/48098135. 

235. Архів Апеляційного суду Харківської області. Вирок від 16 квітня 2015 р. 

Справа № 623/3238/13-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43658041. 

236. Архів Апеляційного суду Харківської області. Ухвала від 31 січня 2014 р. 

Справа № 635/1076/13-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36952422 

237. Архів Апеляційного суду Харківської області. Ухвала від 28 листопада 

2017 р. Справа № 636/2487/15-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/70676024. 

238. Архів Апеляційного суду Харківської області. Вирок від 21 січня 2014 р. 

Справа № 640/15899/13-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36732395. 

239. Архів Апеляційного суду Харківської області. Ухвала від 11 червня 2014 р. 

Справа № 646/3492/14-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39158799. 

240. Архів Апеляційного суду Херсонської області. Ухвала від 15 травня 2012 р. 

Справа № 11/2190//685/2012. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/23997866. 

241. Архів Апеляційного суду Херсонської області. Ухвала від 16 жовтня 2012 р. 

Справа № 11/2190/1299/2012. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/26811200. 

242. Архів Апеляційного суду Херсонської області. Ухвала від 21 лютого 2012 р. 

Справа № 11/2190/256/2012. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/22060500. 

243. Архів Апеляційного суду Херсонської області. Ухвала від 2 березня 2015 р. 

Справа № 11-кп/791/245/2015. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42983478. 

244. Архів Апеляційного суду Херсонської області. Вирок від 25 травня 2016 р. 

Справа № 648/1250/16-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71377160. 

245. Архів Апеляційного суду Херсонської області. Ухвала від 18 травня 2015 р. 

Справа № 654/84/15-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/44207833. 

246. Архів Апеляційного суду Херсонської області. Вирок від 18 травня 2017 р. 

Справа № 658/3037/16-к. URL:  http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66575674. 

247. Архів Апеляційного суду Херсонської області. Ухвала від 27 січня 2016 р. 

Справа № 667/8721/15-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55250060. 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36952422
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/70676024
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248. Архів Апеляційного суду Херсонської області. Ухвала від 4 серпня 2009 р. 

Справа № 11а-843/09. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/9282077; Ухвала від 

30 листопада 2010 р. Справа № 11а-1505/10. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/51342385; Ухвала від 4 жовтня 2011 р. Справа 

№ 11-1548/11. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/20623625. 

249. Архів Апеляційного суду Херсонської області. Ухвала від 18 лютого 2013 р. 

Справа № 2102/5359/2012. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29419830; 

Ухвала від 18 грудня 2012 р. Справа № 2190/5609/2012. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/28513536;  

250. Архів Апеляційного суду Хмельницького області. Вирок від 5 серпня 2013 

р. Справа № 676/1249/13-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/33613455. 

251. Архів Апеляційного суду Хмельницької області. Ухвала від 24 квітня 

2014 р. Справа № 11/2290/281/2012. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/25087533. 

252. Архів Апеляційного суду Хмельницької області. Ухвала від 30 березня 

2010 р. Справа № 11-193. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/9121235. 

253. Архів Апеляційного суду Хмельницької області. Ухвала від 6 серпня 

2008 р. Справа № 11-301/08. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/2952837. 

254. Архів Апеляційного суду Хмельницької області. Ухвала від 21 грудня 

2011 р. Справа № 11-908, 2011. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/20785865. 

255. Архів Апеляційного суду Хмельницької області. Ухвала від 26 січня 2012 р. 

Справа № 11-97/2012. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/21300902. 

256. Архів Апеляційного суду Хмельницької області. Вирок від 15 серпня 

2017 р. Справа № 674/236/17. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/68283338. 

257. Архів Апеляційного суду Хмельницької області. Вирок від 13 січня 2015 р. 

Справа № 682/2394/14-к URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42277140. 

258. Архів Апеляційного суду Хмельницької області. Ухвала від 28 травня 

2014 р. Справа № 686/2048/14-к. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/38968697. 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/20623625
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/33613455
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259. Архів Апеляційного суду Хмельницької області. Ухвала від 4 листопада 

2014 р. Справа № 688/3524/14-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41202776. 

260. Архів Апеляційного суду Хмельницької області. Ухвала від 16 лютого 

2016 р. Справа № 688/4369/15-к. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/55938486. 

261. Архів Апеляційного суду Хмельницької області. Ухвала від 12 жовтня 

2011 р. Справа № 11-748/2011. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/19495586; 

Ухвала від 10 серпня 2012 р. Справа № 11/2290/521/2012. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27123894. 

262. Архів Апеляційного суду Черкаської області. Ухвала від 7 лютого 2012 р. 

Справа № 11/2390/185/12. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/21482211. 

263. Архів Апеляційного суду Черкаської області. Ухвала від 29 травня 2012 р. 

Справа № 11/2390/411/12. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/25118656. 

264. Архів Апеляційного суду Черкаської області. Ухвала від 27 вересня 2011 р. 

Справа № 11-640/11. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/20975958. 

265. Архів Апеляційного суду Черкаської області. Вирок від 20 серпня 2014 р. 

Справа № 704/1518/13-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40200569. 

266. Архів Апеляційного суду Черкаської області. Вирок від 7 лютого 2017 р. 

Справа № 704/913/15-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/64550572. 

267. Архів Апеляційного суду Черкаської області. Ухвала від 5 серпня 2015 р. 

Справа № 705/2687/15-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/48672956. 

268. Архів Апеляційного суду Черкаської області. Ухвала від 30 червня 2009 р. 

Справа № 11-238/09. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/10431528. 

269. Архів Апеляційного суду Черкаської області. Ухвала від 2 липня 2015 р. 

Справа № 711/2483/15-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/48515347. 

270. Архів Апеляційного суду Черкаської області. Ухвала від 13 лютого 2007 р. 

Справа № 11-76/2007. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/647008; Ухвала від 

23 грудня 2014 р. Справа № 707/2574/14-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42206334. 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27123894
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40200569
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/10431528
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271. Архів Апеляційного суду Чернівецької області. Ухвала від 27 травня 2013 р. 

Справа № 11/796/1112/2013. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31670340 

272. Архів Апеляційного суду Чернівецької області. Ухвала від 20 травня 2008 р. 

Справа № 11-155/2008. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/4552028 

273. Архів Апеляційного суду Чернівецької області. Ухвала від 6 липня 2011 р. 

Справа № 11-324/2011. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/17282346. 

274. Архів Апеляційного суду Чернівецької області. Вирок від 25 січня 2011 р. 

Справа № 11-44/2011 р. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/16270939. 

275. Архів Апеляційного суду Чернівецької області. Справа № 11-560/2011 р.  

276. Архів Апеляційного суду Чернівецької області. Ухвала від 15 березня 

2011 р. Справа № 11-66/2011. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/14394052. 

277. Архів Апеляційного суду Чернівецької області. Ухвала від 15 лютого 

2011 р. Справа № 11-67/2011. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/15222734. 

278. Архів Апеляційного суду Чернівецької області. Вирок від 30 грудня 2013 р. 

Справа № 722/120/13-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36527903. 

279. Архів Апеляційного суду Чернівецької області. Ухвала від 13 жовтня 

2014 р. Справа № 722/2206/14-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40861295. 

280. Архів Апеляційного суду Чернівецької області. Ухвала від 19 лютого 

2013 р. Справа № 794/88/13. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/29424889. 

281. Архів Апеляційного суду Чернівецької області. Ухвала від 19 лютого 

2013 р. Справа № 794/88/13. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/29424889. 

282. Архів Апеляційного суду Чернігівської області. Вирок від 24 червня 2011 р. 

Справа № 11-369/11 р. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/16869620. 

283. Архів Апеляційного суду Чернігівської області. Вирок від 9 січня 2018 р. 

Справа № 738/1853/16-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71475413. 

284. Архів Апеляційного суду Чернігівської області. Ухвала від 13 травня 

2015 р. Справа № 738/376/14к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38737339. 

285. Архів Апеляційного суду Чернігівської області. Ухвала від 13 березня 

2015 р. Справа № 738/69/15-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43092983. 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31670340
http://reyestr.court.gov.ua/Review/29424889
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71475413
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286. Архів Апеляційного суду Чернігівської області. Ухвала від 18 березня 

2015 р. Справа № 742/5547/14. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43244346. 

287. Архів Апеляційного суду Чернігівської області. Вирок від 17 січня 2018 р. 

Справа № 751/10128/16-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71618644. 

288. Архів Апеляційного суду Чернігівської області. Ухвала від 4 вересня 

2013 р. № 751/5726/13-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/33313381.  

289. Архів Апеляційного суду Чернігівської області. Ухвала від 16 грудня 

2014 р. Справа № 751/9873/14. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41942992. 

290. Архів Армянського міського суду Автономної Республіки Крим. Постанова 

від 30 вересня 2008 р. Справа № 5-37/2008. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/8829785. 

291. Архів Арцизького районного суду Одеської області. Ухвала від 8 липня 

2015 р. Справа № 492/858/15-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/46338971. 

292. Архів Барського районного суду Вінницької області. Ухвала від 9 вересня 

2014 р. Справа № 125/2095/14-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40659540. 

293. Архів Бахчисарайського районного суду Автономної Республіки Крим. 

Вирок від 30 листопада 2011 р. Справа № 1-215/2011 р. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/20984919 

294. Архів Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області. 

Постанова від 21 березня 2012 р. Справа № 0603/745/2012. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/22071477. 

295. Архів Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області. 

Постанова від 17 квітня 2013 р. Справа № 274/1131/13-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/30859221. 

296. Архів Бердянського міськрайонного суду Запорізької області. Ухвала від 9 

липня 2014 р. Справа № 310/4923/14-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39662438 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/8829785
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/22071477
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/30859221
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39662438
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297. Архів Бердянського міськрайонного суду Запорізької області. Вирок від 11 

липня 2014 р. Справа № 310/4948/14-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39719545. 

298. Архів Березанського районного суду Миколаївської області. Вирок від 26 

квітня 2017 р. Справа № 469/150/17. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66243206. 

299. Архів Богодухівського районного суду Харківської області. Ухвала від 17 

вересня 2013 р. Справа № 613/94/15-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/33786089. 

300. Архів Богунського районного суду м. Житомира. Вирок від 21 квітня 

2017 р. Справа № 295/15329/16-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66160415. 

301. Архів Богунського районного суду м. Житомира. Ухвала від 24 січня 

2013 р. Справа № 295/173/13-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29009288. 

302. Архів Богунського районного суду м. Житомира. Постанова від 7 жовтня 

2012 р. Справа № 5-579/12. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27707017. 

303. Архів Бориспільського міськрайонного суду Київської області. Вирок від 1 

червня 2016 р. Справа № 359/1118/16-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58018644. 

304. Архів Бородянського районного суду Київської області. Ухвала від 26 

лютого 2016 р. Справа № 360/148/16-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56132174. 

305. Архів Бродівського районного суду Львівської області. Вирок від 15 червня 

2011 р. Справа № 1-10/11 р. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/17231290. 

306. Архів Васильківського районного суду Дніпропетровської області. Ухвала 

від 26 вересня 2013 р. Справа № 172/1317/13-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/33721190. 

307. Архів Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області. 

Постанова від 31 січня 2012 р. Справа № 406/51/2012. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/24836197. 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39719545
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66243206
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308. Архів Верховного Суду. Постанова Великої Палати від 29 серпня 2018 р.  

Справа № 663/537/17. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76207318 

309. Архів Верховного Суду України. Ухвала від 7 вересня 2006 р. Справа        

№ 5-3391к06. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/149689.  

310. Архів Верховного Суду України. Ухвала від 14 квітня 2009 р. Справа         

№ 5-1183км09. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/3551770. 

311. Архів Верховного Суду України. Ухвала від 12 листопада 2009 р. Справа 

№ 5-3995км09. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/6820532. 

312. Архів Верховного Суду України. Ухвала від 22 лютого 2011 р. Справа        

№ 5-4188км10. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/14758950. 

313. Архів Верховного Суду України. Ухвала від 22 червня 2006 р. Справа 

№ 2755км06. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/23574. 

314. Архів Верховного Суду України. Ухвала від 10 квітня 2008 р. Справа              

№ 5-1063км08. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/1882050. 

315. Архів Верховного Суду України. Ухвала від 9 лютого 2012 р. Справа            

№ 5-11п12. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/21438505. 

316. Архів Верховного Суду України. Ухвала від 28 квітня 2009 р. Справа            

№ 5-1203км09. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/3649820. 

317. Архів Верховного Суду України. Ухвала від 24 квітня 2008 р. Справа            

№ 5-1425км08. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/1885707.  

318. Архів Верховного Суду України. Ухвала від 24 квітня 2007 р. Справа          

№ 5-1657к07. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/821243. 

319. Архів Верховного Суду України. Ухвала від 8 травня 2007 р. Справа            

№ 5-1675км07. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/657893. 

320. Архів Верховного Суду України. Постанова від 12 квітня 2012 р. Справа 

№ 5-1кс12. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/24068112. 

321. Архів Верховного Суду України. Ухвала від 21 червня 2007 р. Справа        

№ 5-2101км07. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/827829; Ухвала від 1 жовтня 

2009 р. Справа № 5-2846к09. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/5635275.  

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76207318
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/1882050
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322. Архів Верховного Суду України. Ухвала від 12 лютого 2008 р. Справа         

№ 5-215км08. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/1877031. 

323. Архів Верховного Суду України. Ухвала від 3 червня 2008 р. Справа           

№ 5-2209км08. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/2035897. 

324. Архів Верховного Суду України. Ухвала від 20 липня 2010 р. Справа           

№ 5-2209км10. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/10719044. 

325. Архів Верховного Суду України. Ухвала від 27 липня 2010 р. Справа           

№ 5-2347км10. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/10719055 

326. Архів Верховного Суду України. Ухвала від 30 квітня 2010 р. Справа        

№ 5-24п10. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/9523572. 

327. Архів Верховного Суду України. Ухвала від 28 липня 2009 р. Справа           

№ 5-2540км09. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/4313161. 

328. Архів Верховного Суду України. Ухвала від 9 жовтня 2008 р. Справа          

№ 5-2917км08. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/2320958. 

329. Архів Верховного Суду України. Ухвала від 13 вересня 2007 р. Справа  

№ 5-3274км07. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/1058276. 

330. Архів Верховного Суду України. Ухвала від 9 грудня 2010 р. Справа           

№ 5-3311км10. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/12855273. 

331. Архів Верховного Суду України. Ухвала від 25 листопада 2008 р. Справа 

№ 5-3627км08. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/2579402. 

332. Архів Верховного Суду України. Ухвала від 22 січня 2008 р. Справа            

№ 5-3861к07. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/1446101. 

333. Архів Верховного Суду України. Ухвала від 11 липня 2006 р. Справа        

№ 5-3945км06. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/46424. 

334. Архів Верховного Суду України. Ухвала від 18 грудня 2008 р. Справа          

№ 5-4030км08. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/2925920. 

335. Архів Верховного Суду України. Ухвала від 9 грудня 2008 р. Справа        

№ 5-4338км08. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/2738708. 

336. Архів Верховного Суду України. Ухвала від 7 листопада 2006 р. Справа 

№ 5-4609км06. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/344860. 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/1877031
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337. Архів Верховного Суду України. Ухвала від 25 грудня 2007 р. Справа        

№ 5-4644км07. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/1607758. 

338. Архів Верховного Суду України. Ухвала від 10 лютого 2009 р. Справа        

№ 5-4662км08. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/4513157. 

339. Архів Верховного Суду України. Ухвала від 21 січня 2010 р. Справа       

№ 5-4702км09. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/8036919.  

340. Архів Верховного Суду України Ухвала від 26 березня 2009 р. Справа        

№ 5-5035км08. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/3354734. 

341. Архів Верховного Суду України. Ухвала від 5 грудня 2006 р. Справа          

№ 5-5836км06. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/344257. 

342. Архів Верховного Суду України. Ухвала від 12 березня 2009 р. Справа  

№ 5-612км09. URL:  http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/3252573. 

343. Архів Верховного Суду України. Ухвала від 27 березня 2008 р. Справа  

№ 5-802км08. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/1708982. 

344. Архів Верховного Суду України. Ухвала від 9 червня 2011 р. Справа         

№ 5-859км11. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/16489982. 

345. Архів Верховного Суду України. Ухвала від 3 квітня 2008 р. Справа         

№ 5-917к08. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/1742109. 

346. Архів Верховного Суду України. Ухвалою від 22 січня 2009 р. Справа         

№ 5-4744км08. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/3179588. 

347. Архів Верховного Суду України. Постанова від 21 жовтня 2008 р. Справа 

№ 5-3700к08. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/2331185;  

348. Архів Верховного Суду України Ухвала від 16 липня 2009 р. Справа       

№ 5-1057км09. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/4313417. 

349. Архів Верховного Суду України. Ухвала від 28 травня 2009 р. Справа     

№ 5-1692км09. URL:  http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/3836094. 

350. Архів Верховного Суду України. Ухвала від 25 серпня 2009 р. Справа      

№ 5-2119км09. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/4623199. 

351. Архів Верховного Суду України. Ухвала від 14 квітня 2009 р. Справа       

№ 5-688км09. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/3551809; Ухвала від  21 
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травня 2009 р. Справа № 5-1990км09. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/3743951; Ухвала від 16 червня 2009 р. Справа 

№ 5-2450км09. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/4050770. 

352. Архів Верховного Суду України. Ухвала від 12 лютого 2004 р. (якою 

внесено зміни до вироку щодо Я., засудженого за ч. 1 ст. 164 КК України). 

URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/996E525DD608C973C22

57B7A002FA1AB?OpenDocument 

353. Архів Вижницького районного суду Чернівецької області. Вирок від 

6  березня 2012 р. Справа № 1-45/12 р. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/21956997. 

354. Архів Вижницького районного суду Чернівецької області. Вирок від 

14 грудня 2009 р. Справа № 1-134/09. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/7123830. 

355. Архів Виноградівського районного суду Закарпатської області. Вирок від 

15 травня 2012 р. Справа № 703/1456/12. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/24128868. 

356. Архів Високопільського районного суду Херсонської області. Постанова 

від 21 травня 2012 р. Справа № 2106/663/2012. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/24068638; Постанова від 3 листопада 2011 р. 

Справа № 5-58/11. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/19141594. 

357. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних  

і кримінальних справ. Ухвала від 12 квітня 2012 р. Справа № 5-1756км12. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/23827642; Ухвала від 2 грудня 2014 р. Справа 

№ 5-3942км14. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41800123. 

358. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 17 травня 2015 р. Справа № 5-1062к11. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/16055892. 

359. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних  

і кримінальних справ. Ухвала від 9 вересня 2014 року. Справа № 5-2919к14. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40507577. 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/4050770
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/996E525DD608C973C2257B7A002FA1AB?OpenDocument
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/996E525DD608C973C2257B7A002FA1AB?OpenDocument
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/21956997
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/24128868
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/19141594
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/23827642
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41800123
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360. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних  

і кримінальних справ. Ухвала від 6 грудня 2016 р. Справа № 414/58/16-к.  URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63323771.  

361. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних  

і кримінальних справ. Ухвала від 24 квітня 2015 р. Справа № 5-2233ск15. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43801360;  

362. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних  

і кримінальних справ. Ухвала від 23 квітня 2015 р.Справа № 5-2234ск15. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43801347. 

363. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 8 серпня 2013 року. Справа № 5-882км13. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/32996376 

364. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 26 лютого 2013 р. Справа № 5-5342км12. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/30005685. 

365. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 21 лютого 2012 р. Справа № 5-3965км11. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/21840455. 

366. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 22 листопада 2012 р. Справа № 5-5303км12. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27791224. 

367. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 17 січня 2013 р. Справа № 5-232км13. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/28842079. 

368. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 20 червня 2013 р. Справа № 5-2858км13. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/32868278. 

369. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 28 березня 2017 р. Справа № 496/3641/15-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66022041. 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43801360
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43801347
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/30005685
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/21840455
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/28842079
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370. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 22 травня 2014 р. Справа № 5-1714км14. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38905199. 

371. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 4 серпня 2011 р. Справа № 5-2177км11. URL:  

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/17679978;  

372. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 24 лютого 2015 р. Справа № 5-546км15. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43008135. 

373. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 2 червня 2011 р. Справа № 5-1459км11. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/16452910. 

374. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 20 червня 2013 р. Справи № 5-2914км13. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/32056215;  

375.  Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 23 січня 2014 р. Справа № 5-5516км13. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37076669. 

376. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 24 січня 2013 р. Справа № 5-475к13. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29099923. 

377. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 10 липня 2012 р. Справа № 5-2692км12. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/25481217. 

378. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних 

і кримінальних справ. Ухвала від 17 грудня 2015 р. Справа № 5-2781км15. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54512792. 

379. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 22 грудня 2016 р. Справа № 361/2436/2016-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/64057556; Ухвала від 4 вересня 2014 р. Справа 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/17679978
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43008135
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/32056215
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37076669
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29099923
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№ 5-2669км14. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40698827; Ухвала від 25 

квітня 2017 р. Справа № 278/5526/14-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66246778. 

380. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних 

і кримінальних справ. Ухвала від 8 грудня 2011 р. Справа № 5-4284км11. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/21115022. 

381. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 19 травня 2011 р. Справа № 5-2230кв10. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/16055948. 

382. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 27 вересня 2011 р. Справа № 5-2680км11. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/18632904;  

383. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 27 січня 2011 р. Справа № 5-62км11. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/14216220. 

384. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 24 листопада 2011 р. Справа № 5-3922км11. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/20203952. 

385. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Справа № не визначено. Ухвала від 09.11.2016 р. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62754223. 

386. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 18 травня 2010 р. Справа № 5-1297км10. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/9667535 

387. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 7 вересня 2016 р. Справа № 155/6/2016-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/61330226. 

388. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 5 листопада 2015 р. Справа № 5-2313км15. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53278734. 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/20203952
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389. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 9 квітня 2013 р. Справа № 5-1662км13. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/30680229. 

390. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 9 лютого 2012 р. Справа № 5-495км12. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/21607703. 

391. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 29 вересня 2011 р. Справа № 5-3040км11. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/18633083. 

392. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 17 грудня 2013 р. Справа № 5-4282км13. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36204172. 

393. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 17 квітня 2011 р. Справа № 5-908к11. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/15724837.  

394. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 3 березня 2011 р. Справа № 5-360км11. URL:  

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/14402014.  

395. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 27 листопада 2012 р. Справа № 5-5232км12. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27900194. . 

396. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 4 вересня 2012 р. Справа № 5-3322км12. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27362144. 

397. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 16 лютого 2012 р. Справа № 5-442км12. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/21840499. 

398. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 30 листопада 2017 р. Справа № 760/11509/16-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/70710095. 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/30680229
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/18633083
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27362144
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/21840499
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399. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 16 грудня 2015 р. Справа № 5-2818км15. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54552302. 

400. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 14 листопада 2017 р. Справа № 751/10128/16-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/70369206. 

401. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 7 червня 2011 р. Справа № 5-1429км11. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/16770524. 

402. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 16 січня 2014 р. Справа № 5-168км14. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36878082. 

403. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 21 жовтня 2014 р. Справа № 5-3154км14. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41181360. 

404. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 5 квітня 2011 р. Справа № 5-52к10. URL:  

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/14978695. 

405. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 15 січня 2015 р. Справа № 5-155км15. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42884501. 

406. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 4 червня 2015 р. Справа № 5-1092км15. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/44749241. 

407. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 8 серпня 2013 р. Справа № 5-3142к13. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/32997579. 

408. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 21 листопада 2013 р. Справа № 5-4901км13. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/35559566. 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/70369206
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/14978695
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42884501
http://reyestr.court.gov.ua/Review/44749241
http://reyestr.court.gov.ua/Review/35559566
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409. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 8 липня 2015 р. Справа № 5-1630км15. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/47204356. 

410. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 4 лютого 2014 р. Справа № 5-571км14. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/37485326. 

411. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 15 травня 2014 р. Справа № 5-642к14. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/38799115. 

412. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 31 липня 2012 р. Справа № 5-3564км12. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/25635326. 

413. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 27 жовтня 2015 р. Справа № 5-2050км15. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/53117539. 

414. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 2 червня 2011 р. Справа № 5-1057к11. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/16452853. . 

415. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 12 червня 2012 р. Справа № 5-2415км12. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/24978079. 

416. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 21 червня 2012 р. Справа № 5-2671км12. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/25235615. 

417. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 14 лютого 2013 р. Справа № 5-789км13. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/29418557. 

418. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 30 липня 2013 р. Справа № 5-3511км13. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/32803068. 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/25635326
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419. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 11 жовтня 2012 р. Справа № 5-4562к12. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/26949800. 

420. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 23 лютого 2016 р. Справа № 5-2620км15. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56281096. 

421. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від  26 жовтня 2017 р. Справа № 756/12893/15-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/69974430. 

422. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 3 березня 2016 р. Справа № 5-1510км16. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56281151. 

423. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 12 березня 2013 р. Справа № 5-1253км13. URL:  

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/30005676 (в зазначеній справі автор цієї 

монографії брав участь як захисник). 

424. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 15 березня 2017 р. Справа № 404/6504/15-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65452421. 

425. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 20 березня 2014 р. Справа № 5-782 км 14. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37855194. 

426. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 18 жовтня 2011 р. Справа № 5-2614км11. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/18985836.  

427. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 27 травня 2014 р. Справа № 5-1968км14. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39012346. 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56281096
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/69974430
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65452421
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428. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 17 листопада 2011 р. Справа № 5-3721км11. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/19510402. 

429. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 15 травня 2014 р. Справа № 5-1056км14. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38884188. 

430. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 18 січня 2011 р. Справа № 5-89км11. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/13706579. 

431. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 15 грудня 2011 р. Справа № 5-4393км11. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/21115058. 

432. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від  21 березня 2013 р. Справа № 5-1401км13. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/30301868. 

433. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 17 травня 2012 р. Справа № 5-2100км12. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/24942000. 

434. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 28 травня 2013 р. Справа № 5-2492км13. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31855304. 

435. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних 

і кримінальних справ. Ухвала від 29 вересня 2011 р. Справа № 5-2830км11. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/18633003.  

436. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 11 квітня 2013 р. Справа № 5-1956км13. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/30708046. 

437. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 21 липня 2014 р. Справа № 5-5333ск14. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39853368;  

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/21115058
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31855304
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438. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 18 лютого 2014 р. Справа № 5-748км14. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37374061.  

439. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 9 лютого 2012 р. Справа № 5-725км12. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/21607838;  

440. Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Ухвала від 28 лютого 2013 р. Справа № 5-440км13. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29808564. 

441. Архів Військового місцевого суду Севастопольського гарнізону. Вирок від 

12 січня 2010 р. Справа № 1-60/2009. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/9351389. 

442. Архів Вінницького міського суду Вінницької області. Ухвала від 3 жовтня 

2014 р. Справа № 127/19987/14-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40799829. 

443. Архів Вінницького міського суду Вінницької області. Ухвала від 17 травня 

2013 р. Справа № 127/10055/13-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31246933. 

444. Архів Вінницького міського суду Вінницької області. Вирок від 23 квітня 

2015 р. Справа № 127/5736/14-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43783817. 

445. Архів Вінницького міського суду Вінницької області. Вирок від 6 липня 

2017 р. Справа № 127/13199/17. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/67596593; 

Вирок від 8 серпня 2017 р.  № 127/15045/17. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/68178651 

446. Архів Віньковецького районного суду Хмельницької області. Постанова від 

11 червня 2012 р. Справа № 5/2202/24/2012. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/24592723 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/21607838
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/9351389
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40799829
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31246933
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/67596593
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/68178651
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447. Архів Врадіївського районного суду Миколаївської області. Вирок від 8 

травня 2007 р. Справа № 1-61//2007 p. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/2381709. 

448. Архів Гагаринського районного суду м. Севастополя. Постанова від 1 

жовтня 2007 р. Справа № 5-186/2007. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/4096172. 

449. Архів Гайсинського районного суду Вінницької області. Вирок від 25 січня 

2010 р. Справа № 1-43/10 р. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/7590818 

450. Архів Галицького районного суду Івано-Франківської області. Ухвала від 3 

червня 2013 р. Справа № 341/1302/13-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31659986. 

451. Архів Галицького районного суду Івано-Франківської області. останова від 

27 травня 2014 р. Справа № 341/3297/13-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39169951 

452. Архів Глибоцького районного суду Чернівецької області. Постанова від 4 

липня 2013 р. Справа № 715/1465/13-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/33297442 

453. Архів Глухівського міськрайонного суду Сумської області. Постанова від 

20 квітня 2012 року. Справа № 1804/1397/2012. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/24003184. 

454. Архів Голованівського районного суду Кіровоградської області. Вирок від 9 

червня 2011 р.  Справа № 1-1/11. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/17373803. 

455. Архів Голопристанського районного суду Херсонської області. Вирок від 

28 березня 2016 р. Справа № 654/2603/15-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56839329. 

456. Архів Голопристанського районного суду Херсонської області. Постанова від 13 квітня 2010 р. Справа 

№ 1-144/10. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/10037126. 

457. Архів Голосіївського районного суду м. Києва. Вирок від 7 липня 2015 р. 

Справа № 752/6241/15-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/46239224. 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/2381709
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/4096172
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/7590818
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31659986
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39169951
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/33297442
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/24003184
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56839329
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/10037126
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458. Архів Городоцького районного суду Хмельницької області. Вирок від 20 

жовтня 2010 р. Справа № 1-118/2010. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/11960742. 

459. Архів Городоцького районного суду Хмельницької області. Вирок від 29 

травня 2015 р. Справа № 672/471/15-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/44595863. 

460. Архів Демидівського районного суду Рівненської області. Постанова від 11 

жовтня 2010 р. Справа № 5-22/2010. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/11631610 

461. Архів Дергачівського районного суду Харківської області. від 11 квітня 

2013 р. Справа № 619/1805/13-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/30628180. 

462. Архів Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської 

області. Ухвала від 22 серпня 2017 р. Справа № 210/2438/17. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/68442167. 

463. Архів Дзержинського районного суду м. Харкова. Ухвала від 9 липня 

2013 р. Справа № 638/9895/13-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/32393384. 

464. Архів Доманівського районного суду Миколаївської області. Постанова від 

28 липня 2011 р. Справа № 5-57/11. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/19062223. 

465. Архів Дубенського міськрайонного суду Рівненської області. Вирок від 6 

грудня 2013 р. Справа № 1705/3398/2012. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/35895938. 

466. Архів Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська. Вирок від 7 червня 

2017 р. Справа № 201/11143/16-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66980506. 

467. Архів Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська. Вирок від 1 серпня 

2016 р. Справа № 201/10857/15-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59456764. 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/11960742
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/11631610
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/30628180
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/68442167
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/19062223
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/35895938
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66980506


 453 

468. Архів Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська. Ухвала від 

7 вересня 2016 р. Справа № 201/11147/16. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/61173317. 

469. Архів Жовтневого районного суду м. Маріуполя. Ухвала від 27 жовтня 

2014 р. Справа № 263/10718/14-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41112327. 

470. Архів Жовтневого районного суду м. Харкова. Ухвала від 14 листопада 

2011 р. Справа № 5-835/11. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/19188827. 

471. Архів Жовтневого районного суду м. Харкова. Постанова від 8 травня 

2012 р. Справа № 2012/3843/2012. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/23960541. 

472. Архів Заводського районного суду м. Запоріжжя. Ухвала від 30 травня 

2013 р. Справа № 332/2150/13-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31487892. 

473. Архів Запорізького районного суду Запорізької області. Вирок від 

9 листопада 2016 р. Справа № 317/3227/15-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62609254. 

474. Архів Зарічного райсуду м. Суми. Вирок від 26 грудня 2016 р. Справа 

№ 591/8800/15-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63697966. 

475. Архів Згурівського районного суду Київської області. Постанова від 

3 вересня 2008 р. Справа № 5-34/08. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/6922222. 

476. Архів Зміївського районного суду Харківської області. Постанова від 

2 березня 2012 р. Справа № 5/2014/33/2012. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/21697336. 

477. Архів Іванківського районного суду Київської області. Вирок від 

14 листопада 2016 р. Справа № 366/3166/16-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62666480. 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/61173317
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41112327
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/19188827
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31487892
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/21697336
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62666480
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478. Архів Ізяславського районного суду Хмельницької області. Вирок від 

2 грудня 2016 р. Справа № 675/1882/15-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63170778. 

479. Архів Ірпінського міського суду Київської області. Ухвала від 29 травня 

2015 р. Справа № 367/2784/15-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/44440173. 

480. Архів Ірпінського міського суду Київської області. Постанова від 11 травня 

2011 р. Справа № 5-187/11. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/17424801. 

481. Архів Ірпінського міського суду Київської області. Вирок від 10 грудня 

2015 р. Справа № 367/1559/15-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54480369;  

482. Архів Ірпінського міського суду Київської області. Вирок від 20 березня 

2015 р. Справа № 367/1560/15-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43187325. 

483. Архів Іршавського районного суду Закарпатської області. Вирок від 

14  липня 2010 р. Справа № 1-106/10. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/10401215 

484. Архів Кагарлицького районного суду Київської області. Ухвала від 2 грудня 

2014 р. Справа № 368/2220/14-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41806359. 

485. Архів Кагарлицького районного суду Київської області. Ухвала від 12 

грудня 2012 р. Справа № 014/158/12-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/35919083;  

486. Архів Кагарлицького районного суду Київської області. Ухвала від 17 

травня 2013 р. Справа № 368/834/13-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/35169115;  

487. Архів Кагарлицького районного суду Київської області. Постанова від 26 

листопада 2013 р. Справа № 368/2222/13-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/35513421. 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63170778
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/44440173
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54480369
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43187325
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/10401215
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41806359
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488. Архів Каланчацького районного суду Херсонської області. Постанова від 

10 липня 2010 р. Справа № 5-76/08. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/2091651. 

489. Архів Калинівського районного суду Вінницької області. Ухвала від 27 

грудня 2012 р. Справа № 208/5315/12. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/28341232 

490. Архів Кам’янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області. 

Вирок від 6 липня 2015 р. Справа № 676/2048/15-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/48482801. 

491. Архів Канівського міськрайонного суду Черкаської області. Постанова від 4 

березня 2010 р. Справа № 5-26/10. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/9272196. 

492. Архів Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду. 

Постанова від 14 червня 2018 р. Справа № 750/7087/15-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74809460. 

493. Архів Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду. 

Постанова від 6 березня 2018 р. Справа № 160/352/13-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72700905. 

494. Архів Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду. 

Постанова від 1 березня 2018 р. URL: Справа № 204/482/16-к. 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72641779. 

495. Архів Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду. 

Постанова від 06 грудня 2018 року у справі №  712/8515/15-к. URL:  

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78589540. 

496. Архів Каховського міськрайонного суду Херсонської області. Вирок від 

7 липня 2009 р. Справа № 1-102/09. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/6650847. 

497. Архів Кельменецького районного суду Чернівецької області. Постанова від 

24 грудня 2012 р. Справа № 5-46/12. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/28153184. 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/28341232
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498. Архів Кіровоградського районного суду Кіровоградської області. Вирок від 

10 червня 2015 р. Справа № 390/600/15-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/44857628. 

499. Архів Кіровського районного суду м. Кіровограда. Вирок від 22 травня 

2012 р. Справа № 1109/1774/2012. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/24194542. 

500. Архів Кобеляцького районного суду Полтавської області. Вирок від 

28 квітня 2007 р. Справа № 1-15/2007 р. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/2029960. 

501. Архів Кодимського районного суду Одеської області. Постанова від 

11 лютого 2010 р. Справа № 5-7/10. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/7877999. 

502. Архів Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області. 

Постанова від 20 квітня 2011 р. Справа № 5-154/11. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/15337947;  

503. Архів Комсомольського міського суду Полтавської області. Постанова від 

9 листопада 2010 р. Справа № 5-328/10. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/12422238. 

504. Архів Конотопського міськрайонного суду Сумської області. Ухвала від 

28 березня 2013 р. Справа № 577/72/13. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/30383437. 

505. Архів Коростенського міськрайонного суду Житомирської області. 

Постанова від 12 жовтня 2012 р. Справа № 5-429/12. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/26889637. 

506. Архів Коростенського міськрайонного суду Житомирської області. 

Постанова від 15 січня 2007 р. Справа № 1-60. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/464289. 

507. Архів Красноградського районного суду Харківської області. Вирок від 

21 березня 2017 р. Справа № 624/217/16-к. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/65462169. 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/44857628
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/2029960
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508. Архів Краснокутського районного суду Харківської області. Вирок від 

28 грудня 2011 р.  Справа № 2022/1-30/11. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/20740148 

509. Архів Краснолуцького міського суду Луганської області. Вирок від 

23 жовтня 2013 р. Справа № 413/5832/13-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36195192. 

510. Архів Красноокнянського районного суду Одеської області. Вирок від 

26 жовтня 2010 р. Справа № 1/1517/104/2011 р. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/19176782 

511. Архів Красноокнянського районного суду Одеської області. Вирок від 

26 червня 2013 р. Справа № 506/442/13-к.. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/32039608. 

512. Архів Краснопільського районного суду Сумської області. Постанова від 

3 лютого 2012 р. Справа № 5-3/12. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/21311480.. 

513. Архів Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області. 

Постанова від 22 листопада 2011 р. Справа № 5-591/11. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/19761842. 

514. Архів Куп’янського міськрайонного суду Харківської області. Вирок від 

29 грудня 2017 р. Справа № 628/2881/17. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71384895. 

515. Архів Ленінського районного суду м. Вінниці. Вирок від 19 квітня 2012 р. 

Справа № 1-826/11. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/23749243. 

516. Архів Ленінського районного суду м. Запоріжжя. Ухвала від 4 лютого 

2013 р. Справа № 334/473/13-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29032077. 

517. Архів Ленінського районного суду м. Запоріжжя. Постанова від 16 червня 

2011 р. Справа № 5-138/11. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/16711227. 

518. Архів Ленінського районного суду м. Кіровограда. Ухвала від 2 вересня 

2016 р. Справа № 405/4560/16-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/60767203. 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/20740148
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519. Архів Ленінського районного суду м. Кіровограда. Ухвала від 6 січня 

2015 р. Справа № 405/961/14-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42232809. 

520. Архів Ленінського районного суду м. Кіровограда. Постанова від 1 квітня 

2010 р. Справа № 5-110/10. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/10349873. 

521. Архів Ленінського районного суду м. Полтави. Постанова від 8 лютого 

2011 р.  Справа № 5-12/11. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/14132630. 

522. Архів Летичівського районного суду Хмельницької області. Постанова від 

22 березня 2011 р. Справа № 5-15/11. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/14870302. 

523. Архів Личаківського районного суду м. Львова. Вирок від 23 січня 2014 р. 

Справа № 1/463/5/14. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36779957. 

524. Архів Луцького міськрайонного суду Волинської області. Вирок від 

24 жовтня 2016 р. Справа № 61/14348/13-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62168116. 

525. Архів Любешівського районного суду Волинської області. Вирок від 

23 червня 2010 р. Справа № 1-5/10 р. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/10129607. 

526.  Архів Любомльського районного суду Волинської області. Вирок від 

3 липня 2009 р. Справа № 1-13-09. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/6864887. 

527. Архів Малиновського районного суду м. Одеси. Постанова від 16 серпня 

2012 р. Справа № 1519/14336/2012. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/25634231. 

528. Архів Малиновського районного суду м. Одеси. Ухвала від 16 серпня 

2012 р. Справа № 1519/14338/2012. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/25634225 

529. Архів Малиновського районного суду м. Одеси. Ухвала від 9 лютого 2012 р. 

Справа № 5/1519/4813/12. 

530. Архів Малиновського районного суду м. Одеси. Ухвала від 8 лютого 2013 р. 

Справа № 521/1512/13-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29275588. 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/14132630
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http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/25634231
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531. Архів Маневицького районного суду Волинської області. Постанова від 

3 квітня 2013 р. Справа № 164/349/13-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/30473375. 

532. Архів Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області. Вирок 

выд 16 грудня 2014 р. Справа № 320/4113/14-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42020285. 

533. Архів Менського районного суду Чернігівської області. Постанова від 

14 липня 2011 р. Справа № 5-285/11. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/17381871. 

534. Архів Менського районного суду Чернігівської області. Ухвала від 

28 листопада 2013 р. Справа № 738/2476/13-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/35619029. 

535. Архів Менського районного суду Чернігівської області. Ухвала від 

19 лютого 2015 р. Справа № 738/190/15-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42841478. 

536. Архів Миколаївського районного суду Львівської області. Постанова від 

29 листопада 2011 р. Справа № 5-655/2010. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/13130877;  

537. Архів Миколаївського районного суду Львівської області. Постанова від 19 

вересня 2013 р. Справа № 1313/2802/2012. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/28732694 

538. Архів Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області. 

Постанова від 1 липня 2009 р. Справа № 5-1/2009 р. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/5730878. 

539. Архів Мостиського районного суду Львівської області. Постанова від 

7 листопада 2008 р. Справа № 5-71/2008. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/4986597. 

540. Архів Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області. Ухвала від 

17 вересня 2013 р. Справа № 740/2946/13-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/33786089. 
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541. Архів Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області. 

Вирок від 12 липня 2017 р. Справа № 182/2730/17. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/67695756. 

542. Архів Новозаводського районного суду м. Чернігова. Постанова від 

9 серпня 2011 р. Справа № 5-291/11. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/18048663. 

543. Архів Новокаховського міського суду Херсонської області. Вирок від 

20 серпня 2009 р. Справа № 1-28/08. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/4895445;  

544. Архів Новокаховського міського суду Херсонської області. Вирок від 11 

лютого 2011 р. Справа № 2117/1-24/11 URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/13882681.  

545. Архів Новокаховського міського суду Херсонської області. Вирок від 

12 серпня 2011 р. Справа № 2117/1-338/11 URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/18445043.  

546. Архів Новосанжарського районного суду Полтавської області. Ухвала від 

11 березня 2014 р. Справа № 542/37/14-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37554606 

547. Архів Новоселицького районного суду Чернівецької області. Вирок від 27 

грудня 2011 р. Справа № 1-186/2011 р. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/20453494. 

548. Архів Новотроїцького районного суду. Вирок від 28 липня 2017 р. Справа 

№ 662/1061/17. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/68000195. 

549. Архів Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області. Вирок від 

26 березня 2008 р. Справа № 1-57/2008 р. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/1663749 

550. Архів Оболонського районного суду м. Києва. Вирок від 18 серпня 2017 р. 

Справа № 756/15371/16-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/68372721. 

551. Архів Октябрського районного суду м. Полтави. Вирок від 17 червня 

2008 р. Справа № 1-497/03. URL:  http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/7906763. 
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http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/13882681
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37554606
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552. Архів Онуфріївського районного суду Кіровоградської області. Вирок від 

30 липня 2010 р. Справа № 1-109/10 р. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/10656037. 

553. Архів Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя. Ухвала від 29 

вересня 2016 р. Справа № 335/8913/16-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/61744494. 

554. Архів Оріхівського районного суду Запорізької області. Вирок від 6 серпня 

2010 р. Справа № 1-293/10. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/10814191. 

555. Архів Острозького районного суду Рівненської області. Вирок від 4 квітня 

2013 р. Справа № 1713/1328/12. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/30427296. 

556. Архів Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області. 

Ухвала від 25 червня 2013 р. Справа № 185/5670/13-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/33613861. 

557. Архів Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області. 

Постанова від 25 червня 2012 р. Справа № 429/6447/12. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/25020134. 

558. Архів Першотравневого районного суду м. Чернівці. Ухвала від 1 квітня 

2015 р. Справа № 725/1489/15-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43469217 

559. Архів Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області. 

Вирок від 17 липня 2017 р. Справа № 188/837/17. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/67770600. 

560. Архів Артемівського міськрайонного суду Донецької області. Справа 

№ 219/8217/15-к. Вирок від 7 жовтня 2015 р. Справа № 219/8217/15-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/52049509. 

561. Архів Підволочиського районного суду Тернопільської області. Ухвала від 

14 лютого 2013 р. Справа № 604/205/13-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29448259. 

562. Архів Подільського районного суду м. Києва. Вирок від 20 березня 2013 р. 

Справа № 1-557/11. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/30208143. 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/10656037
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/61744494
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/10814191
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/30427296
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43469217
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/67770600


 462 

563. Архів Подільського районного суду м. Києва. Вирок від 11 серпня 2016 р. 

Справа № 758/9634/16-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/61075650. 

564. Архів Полтавського районного суду Полтавської області. Постанова від 

8 грудня 2010 р. Справа № 5-838/2010. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/13445561. 

565. Архів Полтавського районного суду Полтавської області. Ухвала від 

25 лютого 2013 р. Справа № 545/560/13-к. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29940532. 

566. Архів Попільнянського районного суду Житомирської області. Постанова 

від 12 березня 2010 р. Справа № 5-13/10. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/9310609 

567. Архів Приазовського районного суду Запорізької області. Вирок від 

2 червня 2009 р. Справа № 1-52/2009 р. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/6760305. 

568. Архів Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області. Вирок від 

17 березня 2011 р. Справа № 1-102/11 р. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/18748597. 

569. Архів Пустомильського районного суду Львівської області. Вирок від 18 

квітня 2011 р. Справа № 1-1316/65/11 р. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/15373214. 

570. Архів Рівненського районного суду Рівненської області. Вирок від 9 грудня 

2013 р. Справа № 570/5669/13-к.  URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39670429 

571. Архів Рокитнянського районного суду Київської області. Постанова від 
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Діаграма А 2 

ПИТОМА ВАГА ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ 

У ЗАГАЛЬНІЙ КІЛЬКОСТІ ЗАСУДЖЕНИХ (у %) 

протягом 1996 – 2018 років  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42,2

38,3 38,136,9
38,7

40,3
43,5

46,0 47,5

55,8 53,8 54,8 52.7

58,7

55,3 52,2

48.2 47,4

41,8 41,7 41,9
39,4

42,7

0

10

20

30

40

50

60

70

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18



 536 

Діаграма А 3 

ПИТОМА ВАГА ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ НЕПОВНОЛІТНІХ 

У ЗАГАЛЬНІЙ КІЛЬКОСТІ ЗАСУДЖЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІХ (у %) 

протягом 2001 – 2018 років 
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Діаграма А 4 

КІЛЬКІСТЬ ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ЗВЯЗКУ З ЗАКІНЧЕННЯМ 

СТРОКІВ ДАВНОСТІ ВИКОНАННЯ ОБВИНУВАЛЬНОГО ВИРОКУ (ст. 80 КК) 

 протягом 2003 – 2012 років1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Показники за 2013–2018 рр. в формах статистичної звітності ДСА України, на жаль, не відображено. 
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Діаграма А 5 

ПИТОМА ВАГА УМОВНО-ДОСТРОКОВО ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ (ст. 81 КК)  

У ЗАГАЛЬНІЙ КІЛЬКОСТІ ЗАСУДЖЕНИХ (у %) 

протягом 2003 – 2018 років 
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Діаграма А 6 

ПИТОМА ВАГА УМОВНО-ДОСТРОКОВО ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ 

(ст. 107 КК) У ЗАГАЛЬНІЙ КІЛЬКОСТІ ЗАСУДЖЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІХ (у %) 

протягом 2003 – 2011 років1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Показники за 2012–2018 рр. в формах статистичної звітності ДСА, на жаль, не відображено. 
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Діаграма А 7 

ПИТОМА ВАГА ЗАСУДЖЕНИХ, ЯКИМ ЗАМІНЕНО НЕВІДБУТУ ЧАСТИНУ ПОКАРАННЯ 

БІЛЬШ М’ЯКИМ (ст. 82 КК), У ЗАГАЛЬНІЙ КІЛЬКОСТІ ЗАСУДЖЕНИХ (у %)  

протягом 2003 – 2018 років 
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Діаграма А 8 

ПИТОМА ВАГА ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ПОДАЛЬШОГО ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ ЖІНОК (ст. 83 КК)  

 У ЗАГАЛЬНІЙ КІЛЬКОСТІ ЗАСУДЖЕНИХ (у %)  

протягом 2003 – 2018 років1 
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Діаграма А 9 

ПИТОМА ВАГА ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ВІДБУВАННЯ ЗА ХВОРОБОЮ (ст. 84 КК)  

 У ЗАГАЛЬНІЙ КІЛЬКОСТІ ЗАСУДЖЕНИХ (у %)  

протягом 2003 – 2018 років 
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Діаграма А 10 

ПИТОМА ВАГА ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ ЗА АМНІСТІЄЮ (ст. 86 КК)   

ПІД ЧАС УХВАЛЕННЯ ВИРОКУ  

 У ЗАГАЛЬНІЙ КІЛЬКОСТІ ЗАСУДЖЕНИХ (у %)  

протягом 2003 – 2018 років 
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Діаграма А 11 

ПИТОМА ВАГА ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ ЗА АМНІСТІЄЮ (ст. 86 КК)   

ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ВИРОКУ  

 У ЗАГАЛЬНІЙ КІЛЬКОСТІ ЗАСУДЖЕНИХ (у %)  

протягом 2003 – 2018 років 
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Діаграма А 12 

КІЛЬКІСТЬ ПОМИЛУВАНИХ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ (ст. 87 КК)   

 протягом 2001 – 2018 років1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Починаючи з 2011 р. помилування у виді звільнення від відбування покарання з випробуванням уже не здійснюється.  
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Діаграма А 13 

ПИТОМА ВАГА ЗАСУДЖЕНИХ, ЯКІ МАЮЧИ СУДИМІСТЬ, ЗНОВ БУЛИ ЗАСУДЖЕНІ, 

У ЗАГАЛЬНІЙ КІЛЬКОСТІ ЗАСУДЖЕНИХ (у %) 

протягом 2004 – 2018 років 
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Діаграма А 14 

ПИТОМА ВАГА ЗАСУДЖЕНИХ, ЯКІ БУДУЧИ ЗВІЛЬНЕНИМИ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З 

ВИПРОБУВАННЯМ, ВЧИНИЛИ ЗЛОЧИН ПРОТЯГОМ ІСПИТОВОГО СТРОКУ, 

У ЗАГАЛЬНІЙ КІЛЬКОСТІ ЗАСУДЖЕНИХ (у %) 

протягом 2004 – 2018 років 
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Діаграма А 15 

ПИТОМА ВАГА ЗАСУДЖЕНИХ, ЯКІ БУЛИ НАПРАВЛЕНІ ДЛЯ ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ ЯК ТАКІ, 

ЩО НЕ ПРОЙШЛИ ВИПРОБУВАННЯ,  

 У ЗАГАЛЬНІЙ КІЛЬКОСТІ ЗАСУДЖЕНИХ ЩОДО ЯКИХ ВИРІШУВАЛОСЯ ПИТАННЯ 

ПРО ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ВИПРОБУВАННЯ (у %) 

протягом 2004 – 2018 років 
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Діаграма А 16 

ПИТОМА ВАГА ЗАСУДЖЕНИХ, ЯКІ БУДУЧИ ЗВІЛЬНЕНИМИ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ 

УМОВНО-ДОСТРОКОВО, ЗНОВ БУЛИ ЗАСУДЖЕНІ, 

У ЗАГАЛЬНІЙ КІЛЬКОСТІ ЗАСУДЖЕНИХ (у %) 

протягом 2001 – 2018 років 
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Діаграма А 17 

ПИТОМА ВАГА ЗАСУДЖЕНИХ, ЯКІ БУДУЧИ ЗВІЛЬНЕНИМИ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ  

ЗА АМНІСТІЄЮ, ЗНОВ БУЛИ ЗАСУДЖЕНІ, 

У ЗАГАЛЬНІЙ КІЛЬКОСТІ ЗАСУДЖЕНИХ (у %) 

протягом 2004 – 2018 років 
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Діаграма А 18 

ПИТОМА ВАГА ЗАСУДЖЕНИХ, ЯКІ БУДУЧИ ЗВІЛЬНЕНИМИ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ  

З ІНШИХ ПІДСТАВ,  ЗНОВ ВЧИНИЛИ ЗЛОЧИН, 

У ЗАГАЛЬНІЙ КІЛЬКОСТІ ЗАСУДЖЕНИХ (у %) 

протягом 2004 – 2018 років 
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Діаграма А 18 

ПИТОМА ВАГА ЗАСУДЖЕНИХ, ЯКІ ВЧИНИЛИ ЗЛОЧИН ПІСЛЯ ПОВНОГО ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ,  

У ЗАГАЛЬНІЙ КІЛЬКОСТІ ЗАСУДЖЕНИХ (у %) 

протягом 2004 – 2018 років 
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Додаток Б  

Діаграма Б.1  

СИСТЕМА ВИДІВ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ ТА ЇЇ ПІДСИСТЕМИ 

(за стадією судового провадження)  

 

 
 

 

 

 

Система видів звільнення 

від покарання  

Підсистема видів 

звільнення від покарання, 

що застосовуються 

під час ухвалення вироку   

Підсистема видів 

звільнення від покарання, 

що застосовуються 

під час виконання вироку   

 

Види звільнення від 

покарання, що 

застосовуються до початку 

відбування покарання 

Види звільнення від 

покарання, що 

застосовуються після 

початку відбування 

покарання 

 

Види звільнення від 

покарання, що 

застосовуються як 

правовий наслідок 

позитивного випробування  
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Діаграма Б.2  

Підсистема видів звільнення від покарання, що застосовуються під час ухвалення вироку   

↓ 

Звільнення від призначення покарання 

втрата особою суспільної небезпечності (ч. 4 ст. 74 КК) 
непотреба застосування до неповнолітнього покарання (ч. 1 ст. 105 КК) 

закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності (ч. 5 ст. 74, ч. 1 ст. 106 КК) 

неможливість застосування до винуватого певного виду покарання (абз. 7 п. 8 ППВСУ від 24.10.2003 р. № 7) 

↓ 

Заміна покарання більш м’яким 

можливість заміни покарання військовослужбовцю (ч. 1 ст. 58, ч. 1 ст. 62 КК) 

↓ 

Звільнення від призначеного покарання 

захворювання на тяжку хворобу, на яку особа захворіла до постановлення вироку (ч. 2 ст. 84 КК) 

↓ 

Звільнення від відбування призначеного покарання 

попереднє ув’язнення особи (ч. 5 ст. 72 КК) 

захворювання особи на тяжку хворобу, що перешкоджає відбуванню покарання (ч. 2 ст. 84 КК) 

застосування закону про амністію (ч. 2 ст. 86 КК) 

   ↓ 

Звільнення від відбування покарання з випробуванням 

можливість виправлення засудженого без відбування покарання  (статті 75, 79, 104  КК) 
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Діаграма Б.3 

Підсистема видів звільнення від покарання, що застосовуються під час виконання вироку 
І. Звільнення від покарання до початку його відбування   

Остаточне звільнення від відбування покарання  

закінчення строків давності виконання обвинувального вироку (ст. 80, ч. 3 ст. 106, ч. 4 ст. 84 КК) 

Неостаточне звільнення від відбування покарання (відстрочка виконання вироку) 

тяжка хвороба, вагітність або наявність малолітніх дітей, особливі обставини (ч. 1 ст. 536 КПК) 

Заміна покарання більш м’яким 

неможливість застосування до засудженого до довічного позбавлення волі давності (ч. 5 ст. 80 КК) 

↓ 

ІІ. Звільнення від покарання після початку його відбування  

↓ 

Остаточне звільнення від призначеного покарання 

усунення законом караності діяння, за яке було засуджено особу (ч. 2 ст. 74 КК) 

визнання військовослужбовця непридатним до військової служби за станом здоров’я (ч. 3 ст. 84 КК) 

Остаточне звільнення від подальшого відбування покарання 

вагітність жінки, що настала під час відбування громадських, виправних робіт чи обмеження волі (ч. 3 ст. 37, ч. 6 ст. 42, ч. 9 ст. 59 КВК) 

визнання особою, яка відбувала громадські роботи або обмеження волі, такою, що набула інвалідність 1 чи 2 групи  
або досягла пенсійного віку (ч. 3 ст. 37, ч. 9 ст. 59 КВК) 

захворювання на психічну або інші тяжку хворобу (ч. 1-2 ст. 84 КК) 

застосування закону про амністію (ч. 2 ст. 86 КК) або акта про помилування (ст. 87 КК) 

Неостаточне звільнення від подальшого відбування покарання 
захворювання особи на психічну або іншу тяжку хворобу, що перешкоджає відбуванню покарання (ч. 1-2 ст. 84 КК) 

доведення виправлення (статті 81, 107 КК) 

вагітність жінки, що відбуває обмеження волі або до позбавлення волі, або наявність у неї малолітньої дитини (ч. 1 ст. 83 КК) 

↓ 

Заміна покарання більш м’яким 

зменшення суспільної небезпечності (ст. 82 КК) 

нездатність виконувати покарання у виді виправних робіт внаслідок втрати працездатності (ч. 3 ст. 57 КК)   
зменшення суспільної небезпечності військовослужбовця (ч. 1 ст. 58, ч. 1 ст. 62 КК, п. 10 ч. 1 ст. 537 КПК) 

неможливість застосування до засудженого до довічного позбавлення волі давності (ч. 5 ст. 80 КК) 

застосування акта про помилування (ч. 2 ст. 87 КК) 

↓ 
Пом’якшення покарання 

депеналізація (ч. 3 ст. 74 КК) 

застосування закону про амністію (ст. 86 КК) 
застосування акта про помилування (ст. 87 КК) 
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Продовження діаграми Б.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Звільнення від покарання як правовий наслідок позитивного випробування   

 

Остаточне звільнення від призначеного покарання, від відбування якого особа раніше звільнялася  

підтвердження засудженим свого виправлення після закінчення іспитового строку 

(стаття 78 КК щодо статей 75, 79, 104  КК) 

підтвердження засудженою жінкою свого виправлення  

після досягнення дитиною трирічного віку або в разі її смерті 

(ч. 4 ст. 83 КК) 

перевищення застосованих примусових заходів медичного характеру  

за строком покарання, визначеного у вироку (частини 1, 4 ст. 84, ст. 72 КК, ч. 3 ст. 515 КПК) 

↓ 

Заміна покарання більш м’яким 

неостаточне підтвердження засудженою жінкою свого виправлення 

після досягнення дитиною трирічного віку або в разі її смерті 

(ч. 4 ст. 83 КК) 



 

Діаграма Б.4  

СИСТЕМА ВИДІВ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ ТА ЇЇ ПІДСИСТЕМИ 

(за категорією засудженого, до якого застосовуються види звільнення від покарання)  

 

 

Система видів 

звільнення від 

покарання 

Підсистема 
видів звільнення 

від покарання 

повнолітніх 

засуджених 

Підсистема 
видів звільнення 

від покарання 

неповнолітніх 

засуджених 

 

Підсистема 
видів звільнення 

від покарання 

засуджених 

вагітних жінок 

Підсистема 
видів звільнення 

від покарання 

засуджених 

жінок, які 

мають 

малолітніх 

дітей 

Підсистема 
видів звільнення 

від покарання 

засуджених 

військовослуж-

бовців 

Загальні види 
звільнення від 

покарання 
(ч. 5 ст. 72,  

ч. 2–5 ст. 74,  
ч. 1–2 ст. 84,  
ст. 85–87 КК, 

ч. 3 ст. 37 КВК, 
п. 1, 3 ч. 1 ст. 536 

КПК) 
 

Спеціальні види 
звільнення від 

покарання  
(ч. 3 ст. 99,  

ст.  104,  
ч. 1 ст. 105, 

 ст. 106, 107 КК)  

Загальні види 
звільнення від 

покарання 
(ч. 3 ст. 57, 

ч. 5 ст. 72, ч. 2–5 

ст. 74, ст. 80–82, 

ч. 1–2 ст. 84, ст. 85–

87 КК, п. 1, 3 ч. 1 ст. 

536 КПК, ч. 3 ст. 37, 

ч. 9 ст. 59 КВК) 

Спеціальні види 
звільнення від 

покарання  

(ст. 79, 83 КК, 
п. 2 ч. 1 ст. 536 

КПК,  
ч. 3 ст. 37,  

ч. 6 ст. 42, ч. 9 ст. 

59 КВК) 

Загальні види 
звільнення від 

покарання  
(ч. 3 ст. 57, 

ч. 5 ст. 72, ч. 2–5 

ст. 74, ст. 80–82, 

ч. 1–2 ст. 84, ст. 85–

87 КК, п. 1, 3 ч. 1 ст. 

536 КПК, ч. 3 ст. 37, 

ч. 9 ст. 59 КВК) 

 

) 
 

Спеціальні види 
звільнення від 

покарання  

(ст. 79, 83 КК, 
п. 2 ч. 1 ст. 536 

КПК)  

 

Загальні види 
звільнення від 

покарання  
(ч. 3 ст. 57, 

ч. 5 ст. 72, ч. 2–5 

ст. 74, ст. 80–82, 

ст. 85–87 КК,  

п. 1, 3 ч. 1 ст. 536 

КПК, ч. 3 ст. 37, ч. 9 

ст. 59 КВК) 

 

Спеціальні види 
звільнення від 

покарання  
(ч. 1 ст. 58, 
ч. 1 ст. 62 КК, 
ч. 3 ст. 84 КК) 

 



 

Додаток В 

Таблиця В. 1  
Врахування судами обставин, що характеризують тяжкість злочину, у разі застосування 

звільнення від відбування покарання з випробуванням за видами злочинів 

№ 

 

 

 

 

 

Обставина,  

що характеризує  

тяжкість злочину 

 

Випадки врахування обставини, що характеризує тяжкість 

злочину, судами всіх інстанцій (%) 
(у дужках зазначено випадки застосування  

обставини судом апеляційної чи касаційної інстанції) 
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1 2 3 4 5 6 7 

І. Об’єктивні характеристики посягання 

1 Об’єкт злочину 3,9 0,2 0,2 – 1,1 

2  Предмет злочину – – 0,4 

(0,7) 

– 0,1  

(0,2) 

3  Потерпілий від злочину 1,1  
(1,7) 

0,5  
(0,4) 

– 1,5 
(4,8) 

0,6 
(1,1) 

4  Девіантна поведінка потерпілого 5,4  
(20,3) 

0,7 
 (0,9) 

– 5,0 
(8,1) 

1,7  
(4,7) 

5  Обстановка вчинення злочину 1,1  

(5,1)  

– – 7,9 

(12,9)  

1,0  

(2,5) 

6  Неактивна роль  

у злочині за співучасті 

2,3  

(4,2) 

3,8  

(9,1) 

2,8  

(7,1) 

– 2,8 

(6,7) 

7  Кількість епізодів злочину – – 0,4 – 0,1 

8  Медична допомога потерпілому 2,5 

(1,7) 

– – 1,0 

(1,6) 

0,7 

(0,5) 

9 Відсутність тяжких наслідків 5,3 

(8,5) 

6,5 

(7,0) 

7,9 

(17,1) 

– 5,9 

(9,1) 

10 Добровільне  
відшкодування збитків 

31,4 
(38,1) 

43,2 
(57,4) 

5,0 
(6,4) 

45,7 
(38,7) 

31,8 
(38,2) 

11 Вибачення перед потерпілим 0,4 – – – 0,1 

ІІ. Суб’єктивні характеристики посягання 

12 Непрямий умисел на вчинення 

злочину  

0,4 – – – 0,1 

13 Мотиви не мають низького 

характеру 

0,9 – – – 0,2 

14 Необережний злочин – – – 29,5 2,8 

15 Емоційний стан 0,4 – – – 0,1 

 Категорію злочину не зазначено  45,1 58,9 46,6 46,7 46,7 
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Таблиця В. 2  

Врахування судами обставин, що характеризують тяжкість  

злочину, у разі застосування ст. 75 КК за злочини проти особи 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Обставина,  

що характеризує 

тяжкість злочину 

 

Випадки врахування обставини, що характеризує тяжкість 

злочину, судами всіх інстанцій (%) 

(у дужках зазначено випадки застосування  

обставини, зокрема судом апеляційної  

та касаційної інстанцій) 
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(ч
. 

1
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2
2
) 

н
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а
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н
е 

п
о
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а
в

л
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н
я

  

в
о
л

і 
(ч

. 
2
 с

т.
 1

4
6
) 

т
о
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г
ів

л
я

 л
ю

д
ь

м
и

  

(ч
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2
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3
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т.
 1

4
9
) 

зґ
в

а
л

т
у
в

а
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н
я

 

(ч
. 

1
 с

т.
 1

5
2
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  Вік (статус) 

потерпілого 

– – 1,1  

(5,0) 

4,2  – – – 

2  Девіантна поведінка 

потерпілого 

71,4 4,0 

(40,0) 

2,8 

(12,5) 

6,3 

(20,0) 

1,5 

(7,7) 

– – 

3  Обстановка  

вчинення злочину 

– – – – 1,5 

(7,7) 

4,2 

(26,3) 

– 

4  Неактивна роль  

у вчиненні злочину 

у співучасті 

– 4,0 – – 4,5 

(23,1) 

  

4,2 

(10,5) 

– 

5 Непрямий умисел на 

вчинення злочину  

– 1,0 0,6 – – – – 

6  Відсутність тяжких 

наслідків 

– – 0,6 2,1 

(8,0) 

6,0 

(30,8) 

14,2 

(21,1) 

5,6 

7 Медична допомога 

потерпілому 

14,3  10,0 

(6,7) 

– 1,1 

(4,0) 

– – – 

8 Добровільне  

відшкодування 

збитків  

4,8 

 

51,0 

(13,3) 

30,0 

(55,0) 

14,7 

(44,0) 

22,4 

(38,5) 

8,3 

(15,8) 

28,0 

(33,3) 

 Категорію злочину  

(ст. 12 КК) 

не зазначено  

28,6 47,0 42,8 42,8 62,9 40,0 46,0 
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Таблиця В. 3  

 

Врахування судами обставин, що характеризують тяжкість злочину,  

у разі застосування ст. 75 КК за корисливі злочини проти власності 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Обставина,  

що характеризує 

тяжкість злочину 

 

Випадки врахування обставини,  

що характеризує тяжкість злочину (%) 

(у дужках зазначено випадки врахування судами  

апеляційної чи касаційної інстанції) 
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о
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о
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2
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 2

8
9
) 

н
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г
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н
а
д
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о
г
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л
о
ю

  

(ч
. 

3
 с

т.
 2

9
7
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  Девіантна поведінка 

потерпілого 

– 0,7 

(2,2) 

2,5 – 0,9 

(5,9) 

– – 

2  Неактивна роль  

у вчиненні злочину 

у співучасті 

3,3 

(11,4) 

2,2 

(4,4) 

8,1 

(17,5) 

4,0 

(3,3) 

6,3 

(17,6) 

 

5,0 

(5,5) 

7,6 

(12,5) 

3  Відсутність  

тяжких наслідків 

2,5 

(2,9) 

11,1 

(11,1) 

8,1 

(7,5) 

4,0 

(3,3) 

6,3 

(11,8) 

5,0 

(3,6) 

7,6 

(25) 

4 Добровільне  

відшкодування збитків 

39,2 

(62,9) 

57,8 

(66,7) 

73,8 

(70,0) 

41,0 

(36,7) 

40,2 

(41,2) 

28,1 

(45,5) 

17,4 

(25) 

 Категорію злочину 

(ст. 12 КК) 

не зазначено  

52,8 46,6 61,6 61,4 54,7 60,9 33,3 
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Таблиця В. 4  

 

Врахування судами обставин, що характеризують тяжкість злочину,  

у разі застосування ст. 75 КК за злочини, пов’язані  

з використанням суспільно небезпечних предметів 
 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Обставина,  

що характеризує тяжкість 

злочину 

 

Випадки врахування обставини,  

що характеризує тяжкість злочину (%) 

(у дужках зазначено випадки врахування  

судами апеляційної чи касаційної інстанції) 
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о
й

н
и

х
 

ф
о

р
м

у
в

а
н

ь
  

(ч
. 

2
 с

т.
 2

6
0

) 

н
ез

а
к

о
н

н
е 

п
о

в
о

д
ж

ен
н

я
  

зі
 з

б
р

о
єю

  

(ч
. 

1
 с

т.
 2

6
3

) 

х
у

л
іг

а
н

ст
в

о
  

з 
в

и
к

о
р

и
ст

а
н

н
я

м
 

зб
р

о
ї 

ч
и

 і
н

ш
о

г
о
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о
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0
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н
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о
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о
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к
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б
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(ч
. 

3
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т.
 3

0
9

) 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Предмет злочину – (1,0) – – 1,0 

(2,9) 

2  Неактивна роль у вчиненні 

злочину у співучасті 

7,6 

(75,0) 

 – 7,0 

(15,6) 

 

3 Відсутність тяжких наслідків 2,5 

(25,0) 

6,0 

(25,0) 

9,5 

(22,2) 

11,3 

(4,4) 

8,6 

(22,9) 

4  Добровільне відшкодування 

збитків  

  23,8 

(25,0) 

  

5 Кількість епізодів злочинної 

діяльності 

    1,9 

 Категорію злочину (ст. 12 КК) 

не зазначено  

32,8 50,0 40,0 41,4 68,5 
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Таблиця В. 5 

 

Врахування судами обставин, що характеризують тяжкість злочину,  

у разі застосування ст. 75 КК за порушення правил безпеки дорожнього руху  
 

№ Обставина,  

що характеризує тяжкість 

злочину 

Випадки врахування обставини,  

що характеризує тяжкість злочину (%) 

(у дужках зазначено випадки  

врахування судами апеляційної  

чи касаційної інстанції) 

Порушення  

правил безпеки  

дорожнього руху 

(ч. 2 ст. 286 КК) 

Порушення  

правил безпеки  

дорожнього руху 

(ч. 3 ст. 286 КК) 

1 2 3 4 

1 Складна дорожня обстановка – 6,5  

(13,6) 

2  Протиправна поведінка іншого 

учасника дорожнього руху  

5,5 

(7,5) 

4,3 

(9,1) 

3  Надання медичної допомоги  

після ДТП 

– 

 

2,2 

(4,5) 

4 Добровільне відшкодування 

збитків  

36,4 

(27,5) 

60,9 

(59,1) 

5  Необережний злочин 

 

26,4 

(37,5) 

35,9 

(68,2) 

 Категорію злочину (ст. 12 КК) 

не зазначено  

75,7 64,3 
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Таблиця В. 6 

Врахування судами апеляційної та касаційної інстанцій обставин,  

що характеризують тяжкість злочину, у разі скасування застосування 

звільнення від відбування покарання з випробуванням 

 

№ Обставина, 

що характеризує  

тяжкість злочину 

Випадки врахування обставини,  

що характеризує тяжкість злочину (%) 
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б
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В
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и
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и
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Тяжкість (категорія) 

злочину 

31,9 – 22,4 – 13,6 

2  Об’єкт посягання 6,9 5,2 10,4 – 6,1 

3 Вік (статус) потерпілого 16,7 5,6 0,7 10,0 7,7 

4 Вчинення злочину  

групою осіб 

4,2 2,6 4,5 – 3,2 

5 Вчинення злочину  

організованою групою 

3,5 1,7 0,7 – 1,8 

6 Активна роль  

у вчиненні злочину 

12,5 4,3 0,7 – 5,2 

7 Вчинення злочину 

на території АТО 

1,4 – 0,7 – 0,5 

8 Обстановка вчинення 

злочину  

4,9 4,7 5,2 6,0 4,5 

9 Спосіб вчинення злочину 4,2 0,9 – 8,0 2,1 

10 Використання зброї  6,9 2,6 6,0 – 4,3 

11 Злочин вчинено  

з прямим умислом 

3,5 3,4 1,5 – 2,7 

12 Низький мотив злочину 10,4 10,8 3,7 – 8,0 

13 Настання тяжких 

наслідків 

11,8 10,3 3,0 78,0 15,0 

14 Ненадання допомоги 

потерпілому 

20,8 – 1,5 – 5,7 

15 Добровільно  

не відшкодовано збитки 

29,2 33,6 4,5 28,0 25,0 

16  Кількість епізодів  

злочинної діяльності 

22,2 6,5 – – 8,4 
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Таблиця В. 7 

Врахування судами апеляційної та касаційної інстанцій обставин,  

що характеризують тяжкість злочину, у разі скасування застосування  

ст. 75 КК за злочини проти особи  

 

№ 

 

 

 

 

 

Обставина,  

що характеризує  

тяжкість злочину 

 

 

 

 

 

 

 

Випадки врахування обставини,  

що характеризує тяжкість злочину (%) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Вчинений злочин є 

особливо тяжким 

100 – – – – 97,9 – 

2  Об’єкт посягання 100 – 6,7 – – 10,6 11,1 

3 Вік (статус) потерпілого – 5,0 6,7 15,0 6,3 29,8 33,3 

4 Вчинення злочину групою 

осіб 

– 10,0 – – 37,5 – – 

5 Вчинення злочину  

організованою групою 

– – – – 10,6 – – 

6  Активна роль  

у вчиненні злочину 

– 5,0 – – 37,5 19,1 22,2 

7  Вчинення злочину  

на території АТО 

– – – – 12,5 – – 

8 Обстановка вчинення 

злочину  

– – – – 25,0 6,4 – 

9 Спосіб вчинення злочину – 5,0 – – 18,8 – 22,2 

10 Використання зброї  – – 3,3 – 43,8 – 22,2 

11 Злочин вчинено 

з прямим умислом 

– 25,0 – – – – – 

12 Низький мотив злочину – – 13,3 – – 19,1 22,2 

13 Настання тяжких 

наслідків 

– 30,0 33,3 5,0 – – – 

14 Ненадання допомоги 

потерпілому 

– 10,0 86,7 10,0 – – – 

15 Добровільно  

не відшкодовано збитки 

– 15,0 76,7 60,0 12,5 2,1 11,1 

16  Кількість епізодів 

злочинної діяльності 

– – – – 25,0 59,6 – 
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Таблиця В. 8 

Врахування судами апеляційної та касаційної інстанцій обставин,  

що характеризують тяжкість злочину, у разі скасування  

застосування ст. 75 КК за корисливі злочини проти власності  

 

№ 

 

 

 

 

 

Обставина,  

що характеризує  

тяжкість злочину 

 

 

 

 

 

 

 

Випадки врахування обставини,  

що характеризує тяжкість злочину (%) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  Об’єкт посягання – 2,2 – – 6,7 25,7 – 

2 Потерпілий – 6,7 8,0 13,3 6,7 – – 

3 Вчинення злочину  

групою осіб 

– – 4,0 6,7 6,7 – – 

4 Вчинення злочину  

організованою групою 

6,7 – – 6,7 – – – 

5  Активна роль у вчиненні 

злочину 

10,0 2,2 8,0 – 6,7 – – 

6 Обстановка вчинення 

злочину  

– 24,4 – – – – – 

7 Використання зброї  – – 12,0 – – –  

8 Злочин вчинено з прямим 

умислом 

3,3 6,7 – – – – 33,3 

9 Низький мотив злочину – 17,8 14,0 6,7 10,0 8,6 16,7 

10 Настання тяжких наслідків 3,3 – 8,0 20,0 40,0 2,9 – 

11 Добровільно  

не відшкодовано збитки 

63,3 20,0 4,0 63,3 76,7 2,9 41,7 

12  Кількість епізодів  

злочинної діяльності 

– 4,4 – 33,3 6,7 – 25,0 
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Таблиця В. 9 

Врахування судами апеляційної та касаційної інстанцій обставин,  

що характеризують тяжкість злочину, у разі скасування застосування ст. 75 КК 

за злочини, пов’язані з використанням суспільно небезпечних предметів 

 

№ 

 

 

 

 

 

Обставина,  

що характеризує тяжкість 

злочину 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Категорія злочину – 23,3 22,9 26,7 23,3 

2  Підвищена суспільна  

небезпека злочину 

22,2 10,0 – 36,7 53,3 

3 Об’єкт посягання 55,6 – 11,4 3,3 13,3 

4 Предмет злочину – 16,7 – – 43,3 

5 Вік (статус) потерпілого – – 2,9 – – 

6 Вчинення злочину групою осіб – – 2,9 16,7 – 

7 Вчинення злочину  

організованою групою 

– – – 3,3 – 

8  Активна роль у вчиненні 

злочину 

– – – 3,3 – 

9  Вчинення злочину  

на території АТО 

11,1 – – – – 

10 Обстановка (час) вчинення 

злочину  

22,2 3,3 11,4 – – 

11 Використання зброї  11,1 – 20 – – 

12 Злочин вчинено з прямим 

умислом 

11,1 – –  3,3 

13 Корисливий мотив злочину 11,1 6,7 – 6,7 – 

14 Настання тяжких наслідків 11,1 10,0 – – – 

15  Загроза настання тяжких 

наслідків 

– – 8,6 – – 

16 Ненадання допомоги 

потерпілому 

– – 5,7 – – 

17 Добровільно  

не відшкодовано збитки 

– – 17,1 – – 
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Таблиця В. 10 

Врахування судами апеляційної та касаційної інстанцій обставин,   

що характеризують тяжкість злочину, у разі скасування  

застосування ст. 75 КК за злочини у сфері безпеки дорожнього руху  

 

№ Обставина, 

що характеризує тяжкість 

злочину 

Випадки врахування обставини, що характеризує тяжкість 

злочину (%) 

Порушення  

правил безпеки  

дорожнього руху 

(ч. 2 ст. 286 КК) 

Порушення  

правил безпеки 

дорожнього руху 

(ч. 3 ст. 286 КК) 

1 2 3 4 

1 Статус потерпілого 

та їх кількість 

6,7 20,0 

2 Грубість порушення ПДД 

(їх кількість) 

6,7 10 

3  Обстановка (місце) вчинення 

злочину 

10,0  

4 Настання тяжких наслідків 73,3 85,0 

5 Добровільно 

не відшкодовано збитки 

20,0 40,0 
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Додаток Г 

Таблиця Г. 1 

Врахування судами обставин, що характеризують особу винного,  

у разі застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням 

 

№ 

 

 

 

 

 

Обставина,  

що характеризує особу винного 

 

Випадки врахування обставини, 

що характеризує особу винного, судами всіх 

інстанцій (%) 

З
л

о
ч

и
н

и
 п

р
о
т
и

 

о
со

б
и

 

К
о
р

и
сл

и
в

і 

зл
о
ч

и
н

и
 п

р
о
т
и

 

в
л

а
сн

о
ст

і 

З
л

о
ч

и
н

и
, 

п
о
в

’я
за

н
і 

 

з 
в

и
к

о
р

и
ст

а
н

н
я

м
 

су
сп

іл
ь

н
о
 

н
еб

ез
п

еч
н

и
х
 

п
р

ед
м

ет
ів

 

З
л

о
ч

и
н

и
 п

р
о
т
и

 

б
ез

п
ек

и
 

д
о
р

о
ж

н
ь

о
г
о
 р

у
х
у
  

В
сі

 з
л

о
ч

и
н

и
 

1 2 3 4 5 6 7 

І. Обставини, що характеризують особу винного у зв’язку із вчиненим злочином 

1 Визнання вини 50,7 33,9 48,8 47,5 43,4 

2  Щире каяття 67,7 79,9 62,3 83,7 72,7 

3 Активне сприяння  

розкриттю злочину 

30,1 35,7 33,5 43,1 34,2 

4  Вчинення злочину в стані сп’яніння 28,3 14,5 8,3 5,0 16,4 

5  Вчинення злочину внаслідок збігу тяжких 

обставин 

2,6 3,8 3,4 – 3,2 

6 Явка з каяттям 1,6 – – – 0,5 

ІІ. Обставини, що характеризують поведінку та життя особи винного  

до вчинення злочину 

7  Вчинення злочину вперше (не судимий) 59,9 50,1 42,7 65,8 52,7 

8  Позитивна характеристика за місцем 

проживання 

51,0 53,9 44,4 58,9 51,4 

9 Позитивна характеристика за місцем роботи 6,2 8,1 10,5 20,8 9,2 

10 Позитивна характеристика за місцем 

навчання 

1,6 7,8 1,8 1,0 4,1 

11  Зайнятість працею (підприємництво) 7,8 11,8 8,7 13,9 10,1 

12  Навчання особи 1,2 3,0 1,0 1,0 1,9 

13  Наявність сім’ї 8,1 11,3 7,7 14,9 10,2 

14  Утримання дітей 25,4 24,0 21,4 40,1 25,3 

15  Утримання батьків 5,7 4,8 3,8 5,4 4,9 

16  Утримання хворих дітей, батьків, інших  3,8 7,3 6,5 5,4 5,9 
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1 2 3 4 5 6 7 

17 Участь в АТО 0,6 0,2 0,8 – 0,4 

18 Участь в Афганській війні – – 0,4 – 0,1 

19 Наявність державних нагород – 0,4 0,2 – 0,2 

20  Ветеран праці  0,1 – – – – 

21  Волонтерство 0,4 0,4 0,8 0,5 0,5 

22 Донорство – – 0,2 –  

23  Непритягнення до адмінвідповідальності – 0,4 – – 0,2 

24  Активна громадська діяльність  0,3 – – – 0,1 

25 Учасник (потерпілий) від аварії на ЧАЕС 0,1 0,1 0,4 2,0 0,3 

26  Єдиний годувальник 0,3 – – – 0,1 

ІІІ. Обставини, що характеризують індивідуальні, фізичні  

та інші властивості особи винного 

27 Жіноча стать 3,3 – – – 1,0 

28  Молодий вік 7,1 7,5 6,3 7,9 7,2 

29  Похилий вік 5,1 4,7 6,0 6,9 5,3 

30  Стан здоров’я 14,1 18,7 14,1 19,3 16,4 

31 Вагітність  0,6 0,5 0,2 5,4 0,9 

32 Лікування від алкоголізму (наркоманії) 0,3 0,3 1,8 1,0 0,8 

33 Колишній чоловік (співмешканець) 1,3 – – – 0,4 

34  Вдовець – – – 1,0 0,1 

35 Священик – – – 0,5 – 

36  Військовослужбовець 0,1 0,1 – – 0,1 

37 Переселенець – 0,1 – – – 

38 Наявність постійного місця проживання – – 0,4 1,5 0,2 

ІV. Обставини, що характеризують особу винного після вчинення злочину  

39  Втрата суспільної небезпечності  5,7 2,7 3,8 4,0 4,0 
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Таблиця Г. 2 

Врахування судами обставин, що характеризують особу винного, 

у разі застосування ст. 75 КК за злочини проти особи 

 

№ 
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особу винного 
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І. Обставини, що характеризують особу винного у зв’язку із вчиненим злочином 

1 Визнання вини 14,3 44,0 57,2 65,3 29,9 26,7 80,4 

2  Щире каяття 71,4 84,0 71,7 67,4 58,2 52,5 68,2 

3 Активне сприяння  

розкриттю злочину 

47,6 39,0 32,2 22,1 17,9 33,3 27,1 

4  Вчинення злочину в стані 

сп’яніння 

38,1 32,0 33,3 – 23,9 – 73,8 

5  Вчинення злочину  

внаслідок збігу тяжких обставин 

14,3 1,0 1,7 – – 9,2 – 

6 Явка з каяттям 4,8 – 3,3 – – 0,8 2,8 

ІІ. Обставини, що характеризують поведінку та життя особи винного  

до вчинення злочину 

7  Вчинення злочину вперше (не 

судимий) 

76,2 64,0 68,9 32,6 61,2 60,8 59,8 

8  Позитивна  

характеристика  

за місцем проживання 

76,2 70,0 51,1 31,6 59,7 45,0 46,7 

9 Позитивна характеристика 

за місцем роботи 

14,3 14,0 7,2 5,3 1,5 4,2 1,9 

10 Позитивна  

характеристика  

за місцем навчання 

– 1,0 1,1 3,2 – 1,7 2,8 

11  Зайнятість працею 

(підприємництво) 

– 13,0 12,8 2,1 10,4 7,5 – 

12  Навчання особи – 3,0 – – – 2,5 1,9 

13  Наявність сім’ї – 8,0 13,9 7,4 10,4 1,7 6,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14  Утримання дітей 28,6 33,0 22,2 13,7 25,4 41,7 15,0 

15  Утримання батьків – – 6,1 1,1 17,9 8,3 4,7 

16  Утримання хворих  

дітей, батьків, інших  

4,8 7,0 4,4 6,3 – 2,5 0,9 

17  Участь в АТО – 4,0 0,6 – – – – 

18  Волонтерство – – 1,1 1,1 – – – 

19 Активна громадська діяльність 4,8 1,0 – – – – – 

ІІІ. Обставини, що характеризують індивідуальні, фізичні  

та інші властивості особи винного 

20 Жіноча стать 38,1 – – – – 12,5 – 

21  Молодий вік – 9,0 7,8 5,3 10,4 4,2 8,4 

22  Похилий вік 38,1 10,0 7,2 – – 2,5 0,9 

23  Стан здоров’я 42,9 21,0 15.0 4,2 6,0 21,7 5,6 

24 Вагітність  – 1,0 – – – 2,5 – 

25 Лікування від хвороб – – 1,1 2,1 – – – 

26 Колишній чоловік 

(співмешканець) 

– – – – 7,5 – 3,7 

ІV. Обставини, що характеризують особу винного після вчинення злочину 

27  Втрата суспільної небезпечності  9,5 7,0 
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Таблиця Г.3 

Врахування судами обставин, що характеризують особу винного, 

у разі застосування ст. 75 КК за корисливі злочини проти власності 

 

№ 
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І. Обставини, що характеризують особу винного у зв’язку із вчиненим злочином 

1 Визнання вини 39,2 41,5 38,1 31,0 32,1 31,3 23,5 

2  Щире каяття 75,8 87,4 90,0 70,0 65,2 78,1 85,6 

3 Активне сприяння  

розкриттю злочину 

28,3 34,8 48,8 35,0 24,1 39,4 33,3 

4  Вчинення злочину в стані 

сп’яніння 

3,3 23,7 29,4 – – 23,1 9,8 

5  Вчинення злочину  

внаслідок збігу тяжких 

обставин 

1,7 – – 8,0 3,6 – 6,1 

ІІ. Обставини, що характеризують поведінку та життя особи винного  

до вчинення злочину 

6  Вчинення злочину вперше 

 (не судимий) 

60 37 71,9 27,0 60,7 41,3 47,0 

7  Позитивна характеристика 

за місцем проживання 

47,5 67,4 63,1 47 75,0 50.0 26,5 

8 Позитивна характеристика 

за місцем роботи 

13,3 3,0 15,0 10,0 8,0 3,1 3,0 

9 Позитивна характеристика 

за місцем навчання 

10,8 5,9 24,4 4,0 0,9 4,4 0,8 

10  Зайнятість працею 

(підприємництво) 

9,2 6,7 22,5 2,0 23,2 7,5 9,1 

11  Навчання особи 4,2 0,7 13,1 – – – 0,8 

12  Наявність сім’ї 2,5 7,4 26,3 11,0 19,6 2,5 9,1 

13  Утримання дітей 35,8 14,8 17,5 25,0 47,3 18,8 16,7 

14  Утримання батьків 5,0 0,7 8,8 1,0 17,0 1,9 – 

15  Утримання хворих дітей, 

батьків, інших  

5,8 3,0 14,4 11,0 8,0 3,1 6,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16  Участь в АТО – – – 1,0 – – 0,8 

17  Волонтерство – – 0,6 – 2,7 – – 

ІІІ. Обставини, що характеризують індивідуальні, фізичні  

та інші властивості особи винного 

18  Молодий вік 16,7 11,1 10,0 8,0 2,7 1,3 3,8 

19  Похилий вік 0,8 13,3 1,9 4,0 9,8 – 4,5 

20  Стан здоров’я 15,0 3,7 41,9 21,0 26,8 11,9 9,1 

21 Вагітність  – 3,7 – – – – – 

22 Лікування від хвороб 0,8 0,7 0,6 – 3,6 – – 

ІV. Обставини, що характеризують особу винного після вчинення злочину 

23  Втрата суспільної 

небезпечності  

1,7 1,5 7,5 2,0 1,8 3,1 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 574 

Таблиця Г. 4 

Врахування судами обставин, що характеризують особу винного, 

у разі застосування ст. 75 КК за злочини, пов’язані  

з використанням суспільно небезпечних предметів 

 

№ 
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І. Обставини, що характеризують особу винного у зв’язку із вчиненим злочином 

1 Визнання вини 87,3 48,0 54,3 33,9 31,4 

2 Щире каяття 49,4 53,0 66,7 66,1 72,4 

3 Активне сприяння  

розкриттю злочину 

16,5 

 

31,0 

 

29,5 

 

44,3 

 

41,0 

4 Вчинення злочину в стані 

сп’яніння 

– 1,0 

 

33,3 0,9 4,8 

5 Вчинення злочину  

внаслідок збігу тяжких 

обставин 

– – – 12,2 

 

2,9 

 

ІІ. Обставини, що характеризують поведінку та життя особи винного  

до вчинення злочину 

6 Вчинення злочину  

вперше (не судимий) 

30,4 

 

31,0 

 

50,5 

 

43,5 

 

54,3 

 

7 Позитивна  

характеристика  

за місцем проживання 

24,1 

 

25,0 

 

69,5 

 

58,3 

 

38,1 

 

8 Позитивна характеристика 

за місцем роботи 

6,3 

 

7,0 

 

7,6 

 

16,5 

 

13,3 

 

9 Позитивна характеристика 

за місцем навчання 

1,3 

 

1,0 

 

2,9 

 

1,7 

 

1,9 

 

10 Зайнятість працею 

(підприємництво) 

3,8 1,0 13,3 

 

11,3 

 

11,4 

 

11 Навчання особи – – 2,9 – 1,9 

12 Наявність сім’ї 3,8 – 15,2 7,8 10,5 

13 Утримання дітей 11,4 6,0 28,6 33,0 23,8 

14 Утримання батьків 2,5 2,0 1,9 7,0 4,8 
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1 2 3 4 5 6 7 

15 Утримання хворих дітей, 

батьків, інших  

2,5 

 

3,0 

 

3,8 

 

16,5 

 

4,8 

 

16 Участь в АТО – 3,0 – 0,9 – 

17 Ветеран Афганської війни – – – – 1,9 

 

18 Волонтерство – – 1,0 – 2,9 

19 Має постійне місце 

проживання 

– 2,7 – – 1,9 

20 Потерпілий від 

Чорнобильської катастрофи  

– – 1,9 

 

– – 

ІІІ. Обставини, що характеризують індивідуальні, фізичні  

та інші властивості особи винного 

21 Молодий вік 5,1 4,0 8,6 7,0 6,7 

22 Похилий вік – 1,0 1,9 13,9 10,5 

23 Стан здоров’я 6,3 6,0 6,7 33,0 14,3 

24 Вагітність  – – – – 1,0 

25 Лікування від хвороб – – – 2,6 5,7 

ІV. Обставини, що характеризують особу винного після вчинення злочину 

26 Втрата суспільної 

небезпечності  

– – 1,9 

 

1,7 – 
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Таблиця Г. 5 

Врахування судами обставин, що характеризують особу винного, у разі 

застосування ст. 75 КК за порушення правил безпеки дорожнього руху 

 

№ 

 

 

Обставина,  

що характеризує особу 

винного 

Випадки врахування обставини, що характеризує  

особу винного (%) 

Порушення правил  

безпеки  

дорожнього руху 

(ч. 2 ст. 286 КК) 

Порушення правил  

безпеки  

дорожнього руху 

(ч. 3 ст. 286 КК) 

1 2 3 4 

І. Обставини, що характеризують особу винного у зв’язку із вчиненим злочином 

1 Визнання вини 43,6  52,2 

2  Щире каяття 85,4 80,4 

3 Активне сприяння розкриттю 

злочину 

39,1 47,8 

4  Вчинення злочину в стані 

сп’яніння 

6,4 3,3  

ІІ. Обставини, що характеризують поведінку та життя особи винного  

до вчинення злочину 

5 Вчинення злочину вперше (не 

судимий) 

60,0 72,8 

6  Позитивна характеристика 

за місцем проживання 

53,6 

 

65,2 

 

7 Позитивна характеристика 

за місцем роботи 

12,7 30,4 

8 Позитивна характеристика 

за місцем навчання 

– 2,2 

 

9 Клопотання трудового 

колективу 

– 1,1  

10 Клопотання консульства 

іншої держави 

– 1,1  

11 Зайнятість працею 

(підприємництво) 

10,9 17,4 

12 Навчання особи 1,8  – 

13 Наявність сім’ї 7,3  23,9  

14 Утримання дітей 34,5  46,7  

15  Утримання батьків 5,5  5,4 

16  Утримання хворих дітей, 

батьків,  

інших членів сім’ї 

1,8 

 

9,8 
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1 2 3 4 

17 Волонтерство  0,9  – 

18 Потерпілий від аварії на ЧАЕС 1,8 2,2 

ІІІ. Обставини, що характеризують індивідуальні, фізичні  

та інші властивості особи винного 

19  Молодий вік 7,3  8,7  

20  Похилий вік 6,4  7,6  

21  Стан здоров’я 9,1 31,5  

22 Вагітність  0,9  10,9  

23 Священик 0,9  - 

24  Вдовець – 2,2 

ІV. Інші обставини справи 

25  Втрата суспільної небезпечності  1,8  6,5  
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Таблиця Г. 6 

Врахування судами апеляційної та касаційної інстанцій обставин,  

що характеризують особу винного, у разі скасування звільнення  

від відбування покарання з випробуванням 

 

 

 

№ 

 

 

 

Обставина,  

що характеризує особу 

винного 

 

Випадки врахування обставини, що характеризує  

особу винного (%) 
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1 2 3 4 5 6 7 

І. Обставини, що характеризують особу винного у зв’язку із вчиненим злочином 

1 Невизнання вини 23,1 10,8 9,0 8,0 12,6 

2  Відсутність розкаяння 

у вчиненому 

25,9 12,1 6,7 16,0 13,9 

3 Несприяння розкриттю 

злочину 

19,4 2,6 1,5 10,0 6,5 

4  Вчинення злочину в стані 

сп’яніння 

25,0 19,4 12,7 50,0 21,8 

ІІ. Обставини, що характеризують поведінку та життя особи винного до вчинення злочину 

5  Вчинення особою злочину  

не вперше 

16,7 28,9 17,2 2,0 20,8 

6 Рецидив злочинів 7,4 3,4 5,2 2,0 4,6 

7  Вчинення злочину під час  

іспитового строку  

1,9 3,9 3,7 – 3,1 

8  Вчинення злочину після УДЗ 1,9 – 0,7 – 0,6 

9  Негативна характеристика  

за місцем проживання 

13,9 6,9 5,2 2,0 20,8 

10 Негативна характеристика 

за місцем роботи 

1,9 0,4 – – 0,6 

11  Незайнятість працею 

(підприємництвом) 

14,8 8,6 13,4 – 10,3 

12 Відсутність сім’ї 4, 6 1,7 0,7 – 1,9 

13 Не утримання дітей 10,2 1,3 – – 2,7 

14 Не пройшов лікування 

від соціально небезпечних 

хвороб 

0,9 – 3,0 – 1,0 
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Додаток Ґ 

Таблиця Ґ .1 

Врахування судами інших обставин справи під час вирішення питання про 

можливість звільнення від відбування покарання з випробуванням 

 

№ 

 

 

 

 

 

Вид злочину Випадки врахування інших  

обставин справи (%) 
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1 2 3 4 5 6 

І.  Злочини проти особи  52,5 13,9 1,9 10,4 

1 вбивство  

(ч. 1 ст. 115) 

52,4 – – – 

2  тяжкі тілесні 

ушкодження, 

що спричинили смерть  

(ч. 2 ст. 121) 

19,0 5,0 – 10,0 

3  тяжкі тілесні 

ушкодження  

(ч. 1 ст. 121) 

46,1 6,7 3,3 26,7 

4  середньої тяжкості 

тілесні ушкодження  

(ч. 1 ст.122) 

35,8 40,0 – – 

5  незаконне позбавлення 

волі  

(ч. 2 ст. 146) 

20,9 12,5 – – 

6 торгівля людьми  

(ч. 2, 3 ст. 149) 

40,8 6,4 9,1 10,6 

7  зґвалтування  

(ч. 1 ст. 152) 

43,0 55,6 – – 

ІІ.  Корисливі злочини  

проти власності 
32,6 7,8 3,9 8,2 

8 крадіжка  

(ч. 4 ст. 185) 

20,0 6,7 16,7 3,3 

9 грабіж  

(ч. 3 ст. 186) 

37,8 8,9 – – 

10 розбій  

(ч. 2 ст. 187) 

51,9 – 2,0 36,0 
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1 2 3 4 5 6 

11  шахрайство 

(ч. 3 ст. 190) 

14,0 23,3 – – 

12 шахрайство  

(ч. 4 ст. 190) 

27,7 13,3 – – 

13 незаконне заволодіння  

транспортним засобом 

(ч. 2 ст. 289 ) 

12,5 – 25,0 – 

14  наруга над могилою  

(ч. 3 ст. 297) 

7,6 2,9 – – 

ІІІ.  Злочини, пов’язані  

з використанням 

суспільно  

небезпечних предметів 

25,0 5,2 3,7 9,7 

15 участь у діяльності 

збройних  

формувань (ч. 2 ст. 260) 

– – – – 

16 незаконне поводження зі 

зброєю  

(ч. 1 ст. 263) 

– – 10,0 6,7 

17 хуліганство 

з використанням зброї  

(ч. 4 ст. 296) 

46,7 20,0 – 14,1 

18 незаконні дії 

з наркотиками  

з метою збуту  

(ч. 3 ст. 307) 

– – 6,7 16,7 

19 незаконні дії 

з наркотиками без мети 

збуту 

(ч. 3 ст. 309) 

– – – – 

IV. Злочини у сфері безпеки  

дорожнього руху 
54,8 12,0 – – 

20 порушення правил 

безпеки  

дорожнього руху  

(ч. 2 ст. 286 КК) 

60,0 13,3 – – 

21 порушення правил 

безпеки  

дорожнього руху (ч. 3 ст. 

286 КК) 

33,7 10,0 – – 

 Разом за всі злочини 40,4 9,1 3,1 8,6 
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Додаток Д 

Таблиця Д. 1 

Встановлення судами іспитового строку 

у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням 

 

 

№ 

 

Вид злочину 

Встановлена судом тривалість  

іспитового строку (у %) 

1 рік 1 рік  

6 місяців 

2 роки 2 роки  

6 місяців 

3 роки 

1 2 3 4 5 6 7 

І.  Злочини проти особи 19,3 4,5 27,2 3,5 50,8 

1 вбивство  

(ч. 1 ст. 115) 

– – 14,3 – 76,2 

2  тяжкі тілесні ушкодження, 

що спричинили смерть  

(ч. 2 ст. 121) 

3,0 – 23,0 2,0 74,0 

3  тяжкі тілесні ушкодження  

(ч. 1 ст. 121) 

7,8 5,0 17,2 2,2 56,1 

4  середньої тяжкості тілесні 

ушкодження 

(ч. 1 ст. 122) 

69,5 5,3 10,5 – 3,2 

5  незаконне позбавлення 

волі  

(ч. 2 ст. 146) 

14,9 3,0 43,3 – 29,9 

6 торгівля людьми  

(ч. 2, 3 ст. 149) 

9,2 6,7 15,0 11,7 41,7 

7  зґвалтування 

(ч. 1 ст. 152) 

10,3 2,8 44,9 0,9 35,5 

ІІ.  

 
Корисливі злочини  

проти власності 

13,7 4,6 39,5 1,0 39,8 

8 крадіжка  

(ч. 4 ст. 185) 

6,7 2,5 38,3 – 39,2 

9 грабіж  

(ч. 3 ст. 186) 

7,4 1,5 42,2 3,7 45,2 

10 розбій  

(ч. 2 ст. 187) 

5,0 2,5 46,3 1,9 49,4 

11  шахрайство 

(ч. 3 ст. 190) 

27,0 7,0 35,0 – 31,0 

12 шахрайство 

(ч. 4 ст. 190) 

11,6 5,4 23,2 0,9 59,9 

13 незаконне заволодіння  

транспортним засобом 

(ч. 2 ст. 289) 

18,1 9,4 39,4 – 33,1 
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1 2 3 4 5 6 7 

14  наруга над могилою  

(ч. 3 ст. 297) 

23,5 3,8 47,0 – 22,0 

ІІІ.  Злочини, пов’язані  

з використанням 

суспільно небезпечних 

предметів 

20.4 2,4 37,7 0,6 38,7 

15 участь у діяльності 

збройних формувань 

(ч. 2 ст. 260) 

21,5 1,3 30,4 – 40,5 

16 незаконне поводження  

зі зброєю 

(ч. 1 ст. 263) 

44,0 2,0 30,0 – 5,0 

17 хуліганство  

з використанням зброї  

(ч. 4 ст. 296) 

27,6 5,7 40,0 1,9 25,7 

18 незаконні дії 

з наркотиками 

з метою збуту  

(ч. 3 ст. 307) 

2,6 – 26,1 0,9 63,5 

19 незаконні дії 

з наркотиками без мети 

збуту  

(ч. 3 ст. 309) 

9,5 2,9 32,4 – 55,2 

IV. Злочини у сфері безпеки  

дорожнього руху 

17,3 3,5 27,2 0,5 46,5 

20 порушення правил безпеки  

дорожнього руху 

(ч. 2 ст. 286 КК) 

31,8 6,4 33,6 – 18,2 

21 порушення правил 

безпеки дорожнього руху 

(ч. 3 ст. 286 КК) 

– – 19,6 – 80,4 

 Разом за всі злочини 17,1 4,0 34,7 1,5 43,1 
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Додаток Е 

Таблиця Е. 1 

ТАБЛИЦЯ 

показників виправлення та його оцінювання в балах 

№ Показники виправлення засудженого Оцінка в балах 

1 2 3 

А  Показники сумлінної поведінки  

І  Ставлення засудженого до вчиненого злочину  

1.1 визнання вини у вчиненому злочині1 – 

1.2 щире каяття2 – 

1.2.1 надіслання листів каяття потерпілому 0–2  

1.2.2 відшкодування або реальна пропозиція відшкодування завданих збитків або 

усунення заподіяної шкоди (повне або часткове)3 

0–5 

1.2.3 повне примирення з потерпілим 0–5 

1.2.4 відвідування священнослужителя та участь у релігійних обрядах 0–3 

1.3 допомога в розкритті інших злочинів  0–10 

 Максимальна кількість балів за цією характеристикою 25 

 Мінімально допустима кількість балів за цією характеристикою  5 

ІІ Ставлення засудженого до суспільного життя   

2.1 відмова від негативних зв’язків з кримінальним оточенням та впливу 

злочинної моралі4 

– 

2.2 невчинення адміністративних чи кримінальних порушень5 – 

2.3 підвищення освітнього рівня (зокрема через самоосвіту) або кваліфікації 0–3  

2.4 участь у програмах диференційованого виховного впливу:  

2.4.1 «професія»  0–2 

2.4.2 «творчість» 0–2 

2.4.3 «фізкультура і спорт» 0–2 

2.4.4 «духовне відродження» 0–2 

2.4.5 «правова освіта» 0–2 

2.4.6 «підготовка до звільнення» 0–2 

2.5 участь у діяльності об’єднань засуджених  0–2 

2.6 проходження курсу лікування від соціально небезпечних захворювань1 0–3 

 Максимальна кількість балів за цією характеристикою 20 

 Мінімально допустима кількість балів за цією характеристикою 5 

                                                
1 Обов’язкова умова. 
2 Обов’язкова умова. 
3 Обов’язкова умова. 
4 Обов’язкова умова. 
5 Обов’язкова умова. 
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1 2 3 

ІІІ  Ставлення засудженого до режиму відбування покарання  

3.1 свідоме і беззаперечне дотримання режиму відбування покарання 0–5 

3.2 свідоме і беззаперечне дотримання обов’язків, встановлених Правилами ВТР 

установ виконання покарання  

0–5 

3.3 виконання законних вимог та вказівок адміністрації  0–2 

3.4 культурне спілкування з представниками адміністрації 0–2 

3.5 культурне спілкування із засудженими  0–1 

3.6 подання прикладу для поведінки іншим засудженим  0–5 

3.7 участь у самодіяльних організаціях засуджених 0–3 

3.8 участь у гуртках за інтересами 0–2 

3.9 участь в організації та проведенні концертних програм та інших культурних 

заходів  

0–3 

3.10 дотримання засудженим санітарно-гігієнічних правил 0–2 

3.11 отримання заохочень (ст. 130 КВК)2 0–5  

 Максимальна кількість балів за цією характеристикою 35 

 Мінімально допустима кількість балів за цією характеристикою  20 

IV  Ставлення засудженого до майбутнього життя  

4.1 розроблення плану законослухняного життя 0–3  

4.2 підтримання стійкого зв’язку з близькими  0–2 

4.3 відновлення або створення сім’ї  0–3 

4.4 прагнення заздалегідь вирішити питання про побутове влаштування після 

звільнення з місць відбування покарання 

0–1 

4.5 прагнення заздалегідь вирішити питання про трудове влаштування після 

звільнення з місць відбування покарання 

0–1 

 Максимальна кількість балів за цією характеристикою 10 

 Мінімально допустима кількість балів за цією характеристикою 5 

V Наявність непогашеного стягнення1 мінус 10–20 

 Мінімально допустима кількість балів за всіма характеристиками 35 

Б  Показники сумлінного ставлення до праці   

1.1 трудова зайнятість на виробництві 0–1 

1.2 тривала та бездоганна робота 0–2 

1.3 зразкове виконання трудових обов’язків 0–3 

1.4 успіхи у змаганнях  0–3 

1.5 підвищення продуктивності праці  0–5 

1.6 поліпшення якості продукції 0–5 

1.7 зниження собівартості продукції, раціональне використання робочого часу, 

сировини, матеріалів, енергії тощо 

0–3 

1.8 новаторство в праці  0–5 
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1.9 запровадження винаходів та раціоналізаторських пропозицій  0–5 

1.10 сприяння масовій технічній творчості 0–3 

1.11 підвищення кваліфікаційних розрядів 0–3 

1.12 проходження виробничого навчання, професійної підготовки, навчання в 

навчальних закладах 

0–3 

1.13 виконання робіт з благоустрою колоній і прилеглих до них територій 0–1 

1.14 поліпшення житлово-побутових умов засуджених або виконання 

допоміжних робіт із забезпечення колоній продовольством (для засуджених 

до позбавлення волі) 

0–3 

1.15 отримання заохочень у роботі2 0–5 

 Максимальна кількість балів за цією характеристикою 50 

 Мінімально допустима кількість балів за цією характеристикою  10 

 

Таблиця Е. 2 

ТАБЛИЦЯ 

обрання судом виду більш м’якого покарання 

№ Вид покарання, 

яке відбуває 

засуджений 

Кількість  

отриманих балів 
Рівень  

виправлення 
Вид покарання, на який може 

бути замінена  

невідбута частина 

1  Позбавлення 

волі 

120 і більше А позбавлення права обіймати 

певні посади або займатися 

певною діяльністю / громадські 

роботи 

119–90 В виправні роботи 

89–60 С арешт 

59–45 D обмеження волі 

2  Обмеження волі 120 і більше А позбавлення права обіймати 

певні посади або займатися 

певною діяльністю / громадські 

роботи 

119–90 В виправні роботи 

89–45 С арешт 
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ДОДАТОК Є 

Проект 

Закон України 

Про внесення змін і доповнень  

до Кримінального кодексу України  

(щодо вдосконалення норм про звільнення від покарання)  

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 

І. Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради, 2001, 

№ 25-26, ст. 131) такі зміни: 

1. Частину 1 статті 49 Кримінального кодексу України доповнити абзацом 7 у 

такій редакції: 

«Строки давності кримінальної відповідальності обраховуються з моменту 

фактичного вчинення злочину. Якщо момент вчинення злочину встановити не 

вдалося, то ці строки обраховуються з першої секунди доби, яка настає після 

вчинення злочину». 

2. Доповнити Кримінальний кодекс України статтею 69-2 у такій редакції: 

«Стаття 69-2. Призначення покарання за наявності обставин, що 

унеможливлюють застосування покарання, передбаченого санкцією статті 

1. У разі неможливості призначення особі (з огляду на її вік, інвалідність, 

працездатність, вагітність, наявність дітей, професію) покарання, передбаченого 

санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу, суд з 

урахуванням ступеня тяжкості вчиненого злочину, особи винного та інших обставин 

справи призначає такій особі більш м’яке покарання, ніж передбачено санкцією 

статті (санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу».  

3. Назву розділу ХІІ Загальної частини Кримінального кодексу України викласти 

в такій редакції: 

«Розділ ХІІ  

Звільнення від покарання» 

4. Статтю 74 Кримінального кодексу України викласти в такій редакції: 

«Стаття 74. Принципи та загальні засади звільнення від покарання 

1. Звільнення від покарання полягає у відмові держави на підставі положень 

кримінального закону і в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним та 

Кримінально-виконавчим кодексами України, від призначення засудженій особі 

покарання, або застосування щодо неї покарання під час ухвалення вироку, або під 

час його виконання, або подальшого відбування призначеного покарання, а також 

від виконання покарання у виді та межах, визначених вироком суду.  

2. Звільнення від покарання застосовується з додержанням принципів 

верховенства права, законності, гуманізму, справедливості, індивідуалізації 

звільнення від покарання, з урахуванням інтересів потерпілого від злочину та 

забезпеченням невідворотності призначеного покарання у разі порушення умов 

звільнення від покарання. Звільнення від покарання має бути обґрунтоване та 

вмотивоване. 
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3. Звільнення засудженого від призначення покарання, звільнення від 

призначеного покарання, звільнення від відбування покарання з випробуванням, 

звільнення від відбування покарання, звільнення від подальшого відбування 

покарання, заміна покарання більш м’яким або пом’якшення покарання, крім 

звільнення від відбування покарання або подальшого його відбування, а також 

пом’якшення покарання на підставі закону України про амністію чи акта про 

помилування може застосовувати тільки суд у випадках, передбачених цим 

Кодексом. 

4. Суд звільняє від покарання відповідно до положень Загальної частини Кодексу. 

5. У разі одночасного встановлення підстав для застосування двох і більше видів 

звільнення від покарання має бути застосовано вид звільнення від покарання, який 

передбачений спеціальною нормою, або той вид звільнення, який найбільшим 

чином поліпшує становище особи. 

6. У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням (статті 75, 79, 104 

КК) суд має додатково врахувати: 

1) вид та міру покарання, призначені судом за злочин, який не повинен бути 

корупційним; 

2) ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та інші обставини справи; 

3) можливість виправлення засудженого без відбування покарання; 

4) поведінку засудженого протягом іспитового строку та виконання покладених 

на нього обов’язків; 

5) бажання звільненого від відбування покарання з випробуванням стати на шлях 

виправлення. 

7. У разі звільнення від призначення покарання або звільнення від його 

відбування у зв’язку з давністю (ч. 5 ст. 74, статті 80, 106 КК) суд має додатково 

врахувати: 

1) строк, який минув після вчинення злочину або з дня набрання чинності 

обвинувальним вироком суду; 

2) ступінь тяжкості вчиненого злочину, а також вид та міру покарання, 

призначені судом; 

3) поведінку особи після вчинення злочину або з дня набрання чинності 

обвинувальним вироком суду. 

8. У разі дострокового звільнення від відбування покарання (статті 81–83, 

107 КК) суд повинен додатково врахувати: 

1) вид та строк відбутого особою покарання; 

2) ступінь тяжкості злочину та форму вини у злочині, за який засуджено особу;  

3) ступінь виправлення особи; 

9. У разі звільнення від призначеного покарання або звільнення від подальшого 

його відбування за хворобою суд повинен додатково врахувати: 

1) характер захворювання; 

2) особу засудженого та інші обставини справи; 

3) строки давності, передбачені статтями 49 або 80 цього Кодексу». 
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5. Доповнити Кримінальний кодекс України статтею 741 у такій редакції: 

«Стаття 741. Звільнення від покарання або його пом’якшення 

1. Особа, яка вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, крім корупційних 

злочинів, може бути за вироком суду звільнена від призначення покарання, якщо 

буде визнано, що з урахуванням бездоганної поведінки і сумлінного ставлення до 

суспільно корисної діяльності цю особу на час розгляду справи в суді не можна 

вважати суспільно небезпечною. 

2. Особа за рішенням суду звільняється від призначення покарання на підставах, 

передбачених статтею 49 цього Кодексу. 

3. Особа, яка вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути за 

вироком суду звільнена на строк до одного року від відбування призначеного 

покарання, якщо негайне відбування покарання може потягти за собою винятково 

тяжкі наслідки для засудженого або його сім’ї через особливі обставини (пожежа, 

стихійне лихо, тяжка хвороба або смерть єдиного працездатного члена сім’ї тощо). 

4. Особа, засуджена за діяння, караність якого законом усунена, має бути негайно 

звільнена від призначеного судом покарання. 

5. Призначена засудженому міра покарання, що перевищує санкцію нового 

закону, знижується до максимальної межі покарання, встановленої санкцією нового 

закону. У разі якщо така межа передбачає більш м’який вид покарання, відбуте 

засудженим покарання зараховується з перерахуванням за правилами, 

встановленими частиною першою статті 72 цього Кодексу. 

6. У разі неможливості застосування до осіб, зазначених у частині першій 

статті 69-2 та частині сьомій статті 82 цього Кодексу, більш м’якого покарання, суд 

звільняє таких осіб від призначення покарання чи призначеного вироком суду 

покарання відповідно до порядку, встановленого Кримінально-виконавчим 

кодексом України». 

6. Доповнити частину 2 статті 76 Кримінального кодексу України пунктом 7 у 

такій редакції: 

«7) відшкодовувати шкоду, спричинену злочином, у розмірі, визначеному 

рішенням суду».  

7. Статтю 79 Кримінального кодексу України викласти в такій редакції: 

«Стаття 79. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних 

жінок і жінок, які мають дитину віком до семи років, чоловіків, які мають 

дитину віком до семи років і є єдиним годувальником 

1. У разі призначення покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі 

вагітним жінкам або жінкам, які мають дитину віком до семи років, чоловікам, які 

мають дитину до семи років і є єдиним годувальником, крім засуджених до 

позбавлення волі на строк більше п’яти років за тяжкі і особливо тяжкі злочини, а 

також за корупційні злочини, суд може звільнити таких засуджених від відбування 

як основного, так і додаткового покарання з встановленням іспитового строку в 

межах строку, на який згідно із законом жінку може бути звільнено від роботи у 

зв’язку з вагітністю, пологами і до досягнення дитиною семирічного віку. 

Під час вирішення цього питання суд враховує тяжкість вчиненого злочину, 

особу засудженого та інші обставини справи. 
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2. У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і 

жінок, які мають дитину віком до семи років, чоловіка, який має дитину віком до 

семи років і є єдиним годувальником, суд покладає на засудженого обов’язки 

відповідно до статті 76 цього Кодексу. 

3. Нагляд за засудженими здійснює уповноважений орган з питань пробації. 

4. Після закінчення іспитового строку суд, залежно від поведінки засудженого, 

звільняє його від призначеного покарання або направляє для відбування покарання, 

призначеного вироком. 

5. У разі, коли особа, звільнена від відбування покарання з випробуванням 

відмовилася від дитини, передала її в дитячий будинок, зникла з місця проживання, 

ухиляється від виховання дитини, догляду за нею, не виконує покладених на неї 

судом обов’язків або систематично вчинює правопорушення, що потягли за собою 

адміністративні стягнення і свідчать про її небажання стати на шлях виправлення, 

суд за поданням контролюючого органу направляє засудженого для відбування 

покарання згідно з вироком суду. 

У разі, коли звільнена від відбування покарання жінка мимоволі втратила 

вагітність або дитина особи, звільненої від відбування покарання з випробуванням, 

померла, суд залежно від поведінки засудженого може звільнити його від 

призначеного покарання або замінити його більш м’яким покаранням чи направити 

засудженого для відбування покарання, призначеного за вироком. У цьому разі суд 

може повністю або частково зарахувати у строк відбування покарання час, 

протягом якого засуджений не відбував покарання. 

6. Якщо засуджена особа вчинила в період іспитового строку новий злочин, суд 

призначає їй покарання за правилами, передбаченими у статтях 71 і 72 цього 

Кодексу». 

8. Статтю 81 Кримінального кодексу України викласти в такій редакції: 

«Стаття 81. Умовно-дострокове звільнення від подальшого відбування 

покарання  

1. До осіб, що відбувають покарання у виді виправних робіт, службових 

обмежень для військовослужбовців, обмеження волі, тримання в дисциплінарному 

батальйоні військовослужбовців або позбавлення волі, може бути застосоване 

умовно-дострокове звільнення від подальшого відбування покарання. Особу може 

бути умовно-достроково звільнено повністю або частково і від подальшого 

відбування додаткового покарання. 

2. Умовно-дострокове звільнення від подальшого відбування покарання може 

бути застосоване, якщо засуджений сумлінною поведінкою і ставленням до праці 

довів своє виправлення, а також відшкодував шкоду (повністю чи частково), 

спричинену злочином, у розмірі, визначеному рішенням суду.  

Під час вирішення питання про умовно-дострокове звільнення від подальшого 

відбування покарання суд враховує ставлення засудженого до вчиненого злочину, 

суспільного життя, режиму відбування покарання, майбутнього життя та праці.  

3. Умовно-дострокове звільнення від подальшого відбування  

покарання може бути застосоване після фактичного відбуття засудженим: 
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1) не менше половини строку покарання, призначеного судом за злочин невеликої 

або середньої тяжкості, крім корупційних злочинів, а також за необережний тяжкий 

злочин; 

2) не менше двох третин строку покарання, призначеного судом за корупційний 

злочин невеликої або середньої тяжкості, умисний тяжкий злочин чи необережний 

особливо тяжкий злочин, а також у разі, якщо особа раніше відбувала покарання у 

виді позбавлення волі за умисний злочин і до погашення або зняття судимості знову 

вчинила умисний злочин, за який вона засуджена до позбавлення волі; 

3) не менше трьох чвертей строку покарання, призначеного судом за корупційний 

тяжкий злочин, умисний особливо тяжкий злочин, а також покарання, 

призначеного особі, яка раніше звільнялася умовно-достроково і знову вчинила 

умисний злочин протягом невідбутої частини покарання; 

4) не менше чотирьох п’ятих строку покарання, призначеного судом за 

корупційний особливо тяжкий злочин. 

4. У разі вчинення особою, до якої було застосовано умовно-дострокове 

звільнення від подальшого відбування покарання, протягом невідбутої частини 

покарання нового злочину суд призначає їй покарання за правилами, 

передбаченими статтями 71 і 72 цього Кодексу». 

9. Статтю 82 Кримінального кодексу України викласти в такій редакції: 

«Стаття 82. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким 

1. Особам, що відбувають покарання у виді виправних робіт, обмеження або 

позбавлення волі, невідбута частина покарання може бути замінена судом більш 

м’яким покаранням. У цих випадках більш м’яке покарання призначається в межах 

строків (розмірів), установлених у Загальній частині цього Кодексу для відповідного 

виду покарання, і не повинне перевищувати (з урахуванням положень, передбачених 

частиною 1 статті 72 цього Кодексу) невідбутого строку покарання, призначеного 

вироком. 

Особам, що відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі, 

невідбута частина покарання може бути замінена судом будь-яким більш м’яким 

строковим покаранням із передбачених статтею 51 цього Кодексу. 

Особам, що відбувають покарання у виді виправних робіт, невідбута частина 

покарання може бути замінена судом громадськими роботами або штрафом. У 

разі заміни невідбутої частини виправних робіт штрафом його розмір 

визначається із розрахунку трьох встановлених законодавством 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за один місяць виправних робіт. 

2. У разі заміни невідбутої частини основного покарання більш м’яким 

засудженого може бути звільнено також і від додаткового покарання у виді 

позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. 

3. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким може бути застосована, 

якщо засуджений став на шлях виправлення, а також відшкодував шкоду (повністю 

чи частково), спричинену злочином, у розмірі, визначеному рішенням суду.  

Під час вирішення питання про заміну невідбутої частини покарання більш 

м’яким суд враховує ставлення засудженого до вчиненого злочину, суспільного 

життя, режиму відбування покарання, майбутнього життя та праці.  
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4. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким можлива після фактичного 

відбуття засудженим: 

1) не менше третини строку покарання, призначеного судом за злочин невеликої 

або середньої тяжкості, крім корупційних злочинів, а також за необережний тяжкий 

злочин; 

2) не менше половини строку покарання, призначеного судом за корупційний 

злочин невеликої або середньої тяжкості, умисний тяжкий злочин чи 

необережний особливо тяжкий злочин, а також у разі, коли особа раніше 

відбувала покарання у виді позбавлення волі за умисний злочин і до погашення 

або зняття судимості знову вчинила умисний злочин, за який вона була засуджена 

до позбавлення волі; 

3) не менше двох третин строку покарання, призначеного судом за корупційний 

тяжкий злочин, за умисний особливо тяжкий злочин, а також покарання, 

призначеного особі, яка раніше звільнялася умовно-достроково і вчинила новий 

умисний злочин протягом невідбутої частини покарання»; 

4) не менше трьох чвертей строку покарання, призначеного судом за 

корупційний особливо тяжкий злочин». 

5. У разі заміни невідбутої частини покарання більш м’яким засудженому має 

бути визначене покарання, необхідне і достатнє для його подальшого виправлення 

та запобігання новим злочинам. Більш суворий вид покарання з передбачених 

законом визначається лише у разі, якщо менш суворий вид покарання буде 

недостатнім для подальшого виправлення засудженого та запобігання вчиненню 

ним нових злочинів.  

6. Якщо особа, якій невідбуту частину покарання замінено виправними або 

громадськими роботами, ухиляється від роботи або систематично чи злісно 

порушує трудову дисципліну, громадський порядок, вона направляється за ухвалою 

суду для відбування виправних робіт, обмеження волі чи позбавлення волі, 

призначеного вироком. За цих обставин час ухилення від роботи не зараховується 

до строку відбування покарання, а час, протягом якого особа працювала, може 

бути зарахований судом частково або повністю до строку відбування покарання за 

правилами, передбаченими ч. 1 ст. 72 цього кодексу. 

7. У разі неможливості відбування особою (з огляду на зміну її статусу) 

призначеного їй покарання суд з урахуванням особи засудженого застосовує до неї 

більш м’яке покарання, ніж передбачено рішенням суду. 

8. До осіб, яким покарання замінено більш м’яким, може бути застосовано умовно-

дострокове звільнення від подальшого відбування покарання за правилами, 

передбаченими статтею 81 цього Кодексу. Строки фактичного відбуття 

засудженим покарання для застосування умовно-дострокового звільнення від 

подальшого відбування покарання у такому разі обраховуються, зважаючи на 

загальний строк покарання, призначеного вироком суду.  

9. Якщо особа, відбуваючи більш м’яке покарання, вчинить новий злочин, суд до 

покарання за знову вчинений злочин приєднує невідбуту частину більш м’якого 

покарання за правилами, передбаченими у статтях 71 і 72 цього Кодексу. 
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10. Доповнити Кримінальний кодекс України статтею 821 у такій редакції: 

«Стаття 821. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким особам, які 

виявили бажання проходити військову службу за контрактом в особливий 

період  

1. Особам, що відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі, які 

виявили бажання проходити військову службу за контрактом в особливий період, 

невідбута частина покарання може бути замінена судом більш м’яким покаранням у 

виді службового обмеження для військовослужбовців. У цих випадках службові 

обмеження для військовослужбовців призначаються в межах строків, установлених 

у статті 58 цього Кодексу, і не мають перевищувати невідбутого строку покарання, 

призначеного вироком. Строк виконання покарання у виді службових обмежень для 

таких засуджених починає обраховуватися з дня їх прийняття на військову службу.   

2. У разі заміни невідбутої частини основного покарання покаранням у виді 

службового обмеження для військовослужбовців засудженого може бути звільнено 

також і від додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади 

чи займатися певною діяльністю. 

3. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким може бути застосована, 

якщо засуджений став на шлях виправлення. 

4. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким можлива після фактичного 

відбуття засудженим: 

1) не менше чверті строку покарання, призначеного судом за злочин невеликої 

або середньої тяжкості, а також за необережний тяжкий злочин; 

2) не менше третини строку покарання, призначеного судом за умисний тяжкий 

злочин чи необережний особливо тяжкий злочин, а також у разі, коли особа раніше 

відбувала покарання у виді позбавлення волі за умисний злочин і до погашення або 

зняття судимості знову вчинила умисний злочин, за який вона була засуджена до 

позбавлення волі; 

3) не менше половини строку покарання, призначеного судом за умисний 

особливо тяжкий злочин. 

5. До осіб, яким покарання замінено більш м’яким, не може бути застосовано 

умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. 

6. Положення цієї статті не застосовуються до осіб, зазначених у статті 4 Закону 

України «Про застосування амністії», а також до осіб, зазначених у статтях Закону 

України про амністію в певному році. 

7. У разі ухилення від відбування службових обмежень для військовослужбовців 

особою, якій це покарання було замінено за правилами цієї статті Кодексу, вона 

направляється для відбування невідбутої частини покарання, до якого вона була 

засуджена. Відбування службових обмежень для військовослужбовців зараховується 

судом у строк невідбутої частини покарання у виді обмеження чи позбавлення волі 

за правилами, передбаченими у статті 72 цього Кодексу.  

8. Якщо особа, відбуваючи службові обмеження для військовослужбовців, 

вчинить новий злочин, суд до покарання за знову вчинений злочин приєднує 

невідбуту частину цього більш м’якого покарання за правилами, передбаченими у 

статтях 71 і 72 цього Кодексу». 
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11. Статтю 83 Кримінального кодексу України викласти в такій редакції: 

«Стаття 83. Звільнення від подальшого відбування покарання вагітних 

жінок і жінок, які мають дитину віком до трьох років 

1. Засуджених до обмеження волі або до позбавлення волі жінок, які стали 

вагітними або народили дитину під час відбування покарання, крім засуджених до 

позбавлення волі на строк більше п’яти років за умисні тяжкі та особливо тяжкі 

злочини, суд може звільнити від подальшого відбування покарання в межах строку, 

на який згідно із законом жінку може бути звільнено від роботи у зв’язку з 

вагітністю, пологами і до досягнення дитиною трирічного віку. 

2. Звільнення від подальшого відбування покарання застосовується до засудженої, 

яка має сім’ю або родичів, що дали згоду на спільне з нею проживання, або яка має 

можливість самостійно забезпечити належні умови для виховання дитини. 

3. Нагляд за звільненими від подальшого відбування покарання вагітними 

жінками і жінками, які мають дитину віком до трьох років, здійснює уповноважений 

орган з питань пробації за місцем проживання. 

4. Після досягнення дитиною трирічного віку або в разі її смерті суд залежно від 

поведінки засудженої може звільнити її від призначеного покарання або замінити 

його більш м’яким покаранням чи направити засуджену для відбування покарання, 

призначеного за вироком. У цьому разі суд може повністю або частково зарахувати 

у строк відбування покарання час, протягом якого засуджена не відбувала 

покарання. 

5. Якщо засуджена, яка була звільнена від подальшого відбування покарання, 

відмовляється від дитини, передала її в дитячий будинок, зникла з місця проживання 

або ухиляється від виховання дитини, догляду за нею, або систематично вчинює 

правопорушення, що потягли за собою адміністративні стягнення і свідчать про 

небажання стати на шлях виправлення, суд може за поданням контролюючого 

органу направити засуджену для відбування покарання, призначеного за вироком. 

6. Якщо в період звільнення від відбування покарання засуджена вчинила новий 

злочин, суд призначає їй покарання за правилами, передбаченими у статтях 

71 і 72 цього Кодексу». 

12. Статтю 84 Кримінального кодексу України викласти в такій редакції: 

«Стаття 84. Звільнення від покарання за хворобою 

1. Звільняється від призначеного покарання або від подальшого його відбування 

особа, яка під час його відбування захворіла на психічну хворобу, що позбавляє її 

можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними. До такої 

особи можуть застосовуватися примусові заходи медичного характеру відповідно 

до статей 92–95 цього Кодексу. 

2. Особа, яка після вчинення злочину або постановлення вироку захворіла на 

іншу тяжку хворобу, що перешкоджає відбуванню покарання, може бути звільнена 

від призначеного покарання або від подальшого його відбування. Під час вирішення 

цього питання суд враховує тяжкість вчиненого злочину, характер захворювання, 

особу засудженого та інші обставини справи. 

3. Військовослужбовці, засуджені до службового обмеження, арешту або 

тримання в дисциплінарному батальйоні, в разі визнання їх непридатними до 

військової служби за станом здоров’я, у разі неможливості застосування до них на 
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підставі частині сьомої статті 82 цього Кодексу більш м’якого покарання, 

звільняються від призначеного покарання. 

4. У разі одужання осіб, зазначених у частинах першій та другій цієї статті, вони 

повинні бути направлені для відбування покарання, якщо не закінчилися строки 

давності, передбачені статтями 49 або 80 цього Кодексу, або відсутні інші підстави 

для звільнення від покарання. Час, протягом якого до осіб застосовувалися 

примусові заходи медичного характеру, зараховується в строк покарання за 

правилами, передбаченими в частині п’ятій статті 72 цього Кодексу, а один день 

позбавлення волі дорівнює одному дню застосування примусових заходів медичного 

характеру». 

13. Доповнити Кримінальний кодекс України статтею 841 у такій редакції: 

«Стаття 841. Звільнення від відбування покарання у зв’язку з добровільним 

лікуванням від наркоманії чи токсикоманії 

1. Особа, яка вперше засуджена за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів невеликої (ч. 1 ст. 310, ч. 1 ст. 311, 

ч. 1 ст. 313, ч. 1 ст. 318 КК) чи середньої (ч. 1, 2 ст. 309, ч. 1 ст. 312, ст. 316, ч. 2 ст. 318 

КК) тяжкості1 до виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, 

обмеження волі, а також позбавлення волі на певний строк, може бути за вироком 

суду звільнена від відбування як основного, так і додаткового покарання, якщо вона 

добровільно погодилася пройти курс лікування від наркоманії чи токсикоманії з 

подальшою соціальною реабілітацією упродовж шести місяців. 

2. У разі звільнення від відбування покарання у зв’язку з добровільним лікуванням 

від наркоманії чи токсикоманії суд покладає на засудженого обов’язки відповідно до 

статті 76 цього Кодексу. 

3. Лікування засудженого здійснюється у спеціальних лікувальних закладах з 

подальшою його соціальною реабілітацією, залежно від тяжкості наркологічного 

захворювання строком до одного року.    

Нагляд за засудженими здійснюється уповноваженим органом з питань пробації. 

4. Після закінчення лікування та соціальної реабілітації суд, залежно від їх 

результатів та поведінки засудженого, може звільнити його від покарання або 

направити для відбування призначеного покарання.  

5. У разі, коли звільнений від відбування покарання у зв’язку з добровільним 

лікуванням від наркоманії чи токсикоманії відмовився або ухиляється від 

проходження курсу лікування та подальшої соціальної реабілітації, не виконує 

покладених на нього судом обов’язків або неодноразово вчиняє правопорушення, що 

потягли за собою адміністративні стягнення і свідчать про його небажання стати на 

шлях виправлення, суд за поданням контролюючого органу направляє засудженого 

для відбування покарання. 

6. Якщо засуджений під час лікування та соціальної реабілітації вчинив новий 

злочин, суд призначає йому покарання за правилами, передбаченими у статтях 71 і 72 

цього Кодексу».        

                                                
1 Тут зазначені не всі «наркотичні» злочини невеликої та середньої тяжкості, а лише ті з них, 

які, зазвичай, вчиняються наркологічними хворими з метою придбання наркотичних засобів  або 

інших речовин для власного вживання. 
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14. Статтю 85 Кримінального кодексу України викласти в такій редакції: 

«Амністія та помилування застосовується до осіб, які відшкодували шкоду 

(повністю чи частково), спричинену злочином, у розмірі, визначеному рішенням 

суду». 

15. Частину 2 статті 86 Кримінального кодексу України викласти в такій редакції: 

«2. Законом про амністію особи, визнані винними у вчиненні злочину 

обвинувальним вироком суду, або кримінальні справи стосовно яких розглянуто 

судами, але вироки стосовно цих осіб не набрали законної сили, можуть бути 

звільнені від відбування призначеного покарання або повністю чи частково від 

подальшого відбування покарання». 

16. Частину 2 статті 87 Кримінального кодексу України викласти в такій редакції: 

«Актом про помилування може бути здійснено заміну засудженому призначеного 

судом покарання у виді довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк не 

менше двадцяти п’яти років, а також здійснено заміну невідбутої частини 

покарання більш м’яким». 

17. Назву статті 105 Кримінального кодексу України та частину 1 цієї статті 

викласти в такій редакції: 

«Стаття 105. Звільнення від призначення покарання із застосуванням 

примусових заходів виховного характеру  

«1. Неповнолітній, який вчинив злочин невеликої або середньої тяжкості, може 

бути звільнений судом від призначення покарання, якщо буде визнано, що внаслідок 

щирого розкаяння та подальшої бездоганної поведінки він на момент постановлення 

вироку не потребує застосування покарання». 

18. Статтю 105 Кримінального кодексу України доповнити частиною 5 у такій 

редакції: 

«До осіб, які перебувають в навчально-виховній установі, може бути застосовано 

дострокове звільнення від примусового заходу виховного характеру, якщо вони 

своєю поведінкою доведуть своє перевиховання».    

19. Назву статті 106 Кримінального кодексу України та частину 1 цієї статті 

викласти в такій редакції: 

«Стаття 106. Звільнення від кримінальної відповідальності, звільнення від 

призначення покарання або звільнення від його відбування у зв’язку із 

закінченням строків давності 

1. Звільнення від кримінальної відповідальності, звільнення від призначення 

покарання або звільнення від його відбування у зв’язку із закінченням строків 

давності до осіб, які вчинили злочин у віці до вісімнадцяти років, застосовується 

відповідно до статей 49 та 80 цього Кодексу з урахуванням положень, передбачених 

цією статтею». 

20. Назву статті 107 Кримінального кодексу України та частини першу, другу, 

третю, п’яту цієї статті викласти в такій редакції: 

«Стаття 107. Умовно-дострокове звільнення від подальшого відбування 

покарання 
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1. До осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі за злочин, вчинений 

у віці до вісімнадцяти років, може бути застосовано умовно-дострокове звільнення 

від подальшого відбування покарання незалежно від тяжкості вчиненого злочину. 

2. Умовно-дострокове звільнення від подальшого відбування покарання може 

бути застосовано, якщо засуджений сумлінною поведінкою і ставленням до праці 

та навчання довів своє виправлення. 

3. Умовно-дострокове звільнення від подальшого відбування покарання може 

бути застосоване до засуджених за злочин, вчинений у віці до вісімнадцяти років, 

після фактичного відбуття: 

5. У разі вчинення особою, щодо якої застосовано умовно-дострокове звільнення 

від подальшого відбування покарання, протягом невідбутої частини покарання 

нового злочину суд призначає їй покарання за правилами, передбаченими у статтях 

71 і 72 цього Кодексу». 

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

 

Голова 

Верховної Ради України 
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ДОДАТОК Ж 

 

Проект 

ПОСТАНОВА 

ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ1  

Про застосування судами законодавства 

у справах про звільнення від покарання  

З метою забезпечення правильного застосування законодавства під час вирішення 

судових справ про звільнення від покарання Пленум Верховного Суду 

п о с т а н о в л я є :  

 

1. Роз’яснити, що звільнення від покарання полягає у відмові держави на підставі 

положень Кримінального кодексу України (далі – КК) і в порядку, передбаченому 

Кримінальним процесуальним кодексом України (далі – КПК) та Кримінально-

виконавчим кодексом України (далі – КВК), від призначення засудженій особі 

покарання, або застосування щодо неї покарання під час ухвалення вироку, або під 

час його виконання, або подальшого відбування призначеного покарання, а також 

від виконання покарання у виді та межах, визначених вироком суду.  

Звільнення від покарання застосовується з додержанням принципів верховенства 

права, законності, гуманізму, справедливості, індивідуалізації звільнення від 

покарання, з урахуванням інтересів потерпілого від злочину та забезпеченням 

невідворотності призначеного покарання у разі порушення умов звільнення від 

покарання. 

Звільнення від покарання (відмова у звільненні від покарання) має бути 

обґрунтовано та вмотивовано в судовому рішенні. 

2. Засудження без призначення покарання, звільнення від призначеного 

покарання, звільнення від відбування покарання з випробуванням, звільнення від 

відбування покарання, звільнення від подальшого відбування покарання, заміну 

покарання більш м’яким або пом’якшення покарання, крім звільнення від 

відбування покарання або подальшого його відбування, а також пом’якшення 

покарання на підставі закону України про амністію чи акта про помилування, може 

застосовувати тільки суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом 

України. 

Підстави звільнення від покарання вичерпно визначено в розділі ХІІ Загальної 

частини Кримінального кодексу України (статті 74–87 КК), а також в інших 

положеннях Загальної частини КК (ч. 3 ст. 56, ч. 3 ст. 57, ч. 1 ст. 58, ч. 3 ст. 61, ч. 1 

ст. 62, ч. 5 ст. 72, статтях 104–107). Звільнення від покарання з підстав, не 

передбачених Кримінальним кодексом України, не допускається. 

Засудженого може бути звільнено від відбування покарання, подальшого його 

відбування, а також йому може бути пом’якшено покарання на підставі ухваленого 

                                                
1 Документ містить окремі положення чинних ППВС у сфері звільнення від покарання. 
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Верховною Радою України закону України про амністію. Виконання цього закону 

покладається на суди. 

Рішення про заміну довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк не 

менше двадцяти п’яти років, повне або часткове звільнення від основного і 

додаткового покарань може ухвалити Президент України, видавши указ про 

помилування. 

3. Суд може ухвалити рішення про звільнення від покарання під час ухвалення 

вироку або під час виконання вироку. 

Під час ухвалення вироку (ст. 368 КПК) суд може ухвалити рішення про: 

звільнення засудженого від призначення покарання (ч. 4 ст. 74, ч. 5 ст. 74, ч. 1 

ст. 105 КК); звільнення від призначеного покарання (ч. 2 ст. 84 КК); звільнення від 

відбування призначеного покарання (ч. 5 ст. 72, ч. 2 ст. 84, ч. 2 ст. 86 КК); 

звільнення від відбування покарання з випробуванням (ч. 1 ст. 75, ч. 1 ст. 79, ч. 1 

ст. 104 КК); заміну покарання більш м’яким (ч. 1 ст. 57, ч. 1 ст. 62 КК). 

Під час виконання вироку (ст. 537 КПК) суд може ухвалити рішення про: 

звільнення від призначеного покарання (ч. 2 ст. 74, частини 1–3 ст. 84 КК); 

звільнення від відбування покарання засудженого, який ще не почав реально 

відбувати покарання (ч. 1 ст. 80, ч. 4 ст. 84, частини 1, 3 ст. 106 КК); звільнення від 

подальшого відбування покарання засудженого, який уже почав реально відбувати 

покарання (ч. 1 ст. 81, ч. 1 ст. 83, частини 1-2 ст. 84, ч. 2 ст. 86, ч. 1 ст. 107 КК); 

заміну покарання більш м’яким (ч. 1 ст. 82, ч. 1 ст. 58, ч. 1 ст. 62, ч. 4 ст. 83, ч. 5 

ст. 80 КК); пом’якшення покарання (ч. 3 ст. 74, ч. 2 ст. 86 КК). 

Під час ухвалення вироку застосовуються також види звільнення від покарання 

як позитивний правовий наслідок рішення суду про звільнення від відбування 

покарання: про звільнення від призначеного покарання з випробовуванням після 

закінчення іспитового строку (ч. 3 ст. 75, ч. 1 ст. 78, ч. 4 ст. 79, ч. 1 ст. 104 КК); про 

звільнення від покарання жінок, звільнених від відбування покарання внаслідок їх 

вагітності або наявності дітей віком до трьох років (ч. 4 ст. 83 КК); про звільнення 

від покарання осіб, щодо яких застосовувалися примусові заходи медичного 

характеру, що за строком свого застосування перевищують строк покарання, 

визначений у вироку (частини 1, 4 ст. 84, ст. 72 КК). 

Під час виконання вироку суд з урахуванням положень ч. 3 ст.  56, ч. 3 ст. 57, 

ч. 3 ст. 61 КК може також звільнити від відбування покарання: вагітних жінок, 

засуджених до громадських чи виправних робіт, які стали вагітними під час 

відбування покарання (ч. 3 ст. 37, ч. 6 ст. 42, ч. 9 ст. 154 КВК); осіб, засуджених 

до громадських робіт або обмеження волі, які під час відбування покарання були 

визнані особами з інвалідністю першої чи другої групи або досягли пенсійного 

віку (ч. 3 ст. 37, ч. 9 ст. 59, ч. 6 ст. 154 КВК). На стадії виконання вироку суд 

може також замінити невідбуту частину покарання у виді виправних робіт 

штрафом особам, що стали непрацездатними після початку виконання покарання 

(ч. 3 ст. 57 КК).  

У разі встановлення підстав, передбачених ч. 2–4 ст. 74, ч. 1  

ст.  80, частинами 1, 3 ст. 84 КК, суд обов’язково звільняє засудженого від 

покарання. У разі встановлення інших підстав, передбачених Кримінальним 

кодексом України, суд може ухвалити рішення про звільнення засудженого від 
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покарання з урахуванням обставин, установлених під час конкретного судового 

провадження. 

4. Під час вирішення питання про звільнення від покарання суд має враховувати 

положення Загальної частини КК, зокрема, взяти до уваги завдання Кримінального 

кодексу України (ст. 1), положення про чинність закону про кримінальну 

відповідальність у часі (статті 4, 5), правові наслідки засудження особи за межами 

України (ст. 9), класифікацію злочинів (ст. 12 КК), покарання та його мету (ч. 1 

ст. 50 КК), правила та порядок визначення строків та меж видів покарань (статті 51–

73, 98–103 КК). 

У разі одночасного встановлення підстав для застосування двох і більше видів 

звільнення від покарання, має бути застосовано той вид звільнення від покарання, 

який передбачений спеціальною нормою, або той вид звільнення, який найбільшим 

чином поліпшує становище особи. 

5. Звільнення від покарання осіб, засуджених за діяння, караність якого усунута 

(ч. 2 ст. 74 КК), ґрунтується на положеннях ст. 5 КК про зворотну дію 

кримінального закону в часі.  

Роз’яснити, що караність діяння може бути усунута: новелами «нового» 

Кримінального кодексу; виключенням із чинного Кримінального кодексу певної 

статті (частини статті) Особливої частини Кодексу; внесенням змін до диспозиції 

статті (частини статті) Особливої частини Кодексу; внесенням змін до статті 

(частини статті) Загальної частини Кодексу; внесенням відповідних змін до інших 

нормативно-правових актів; визнанням такою, що не відповідає Конституції (є 

неконституційною) статті (частини статті) Особливої частини КК; офіційним 

тлумаченням закону про кримінальну відповідальність, що змінює обсяг 

забороненої законом поведінки. 

Вирішуючи питання про звільнення від покарання на підставі ч. 2 ст. 74 КК з 

підстави виключення з чинного КК певної статті (частини статті) Особливої частини 

КК, судам треба мати на увазі застереження, що містяться в прикінцевих 

положеннях законів про внесення змін (доповнень) до КК. У цих прикінцевих 

положеннях законів законодавець може передбачити положення про зміну 

кваліфікації дій винуватих осіб на інші відповідні статті (частини) статей Особливої 

частини КК, що унеможливить застосування ч. 2 ст. 74 КК. 

Під час застосування закону про кримінальну відповідальність у зв’язку із 

внесенням змін до диспозиції статті (частини статті) Особливої частини 

Кримінального кодексу України суди мають враховувати також зміни до приміток 

статей КК. Примітки є елементами тексту кримінального закону України, що мають 

обов’язковий і нормативний характер. 

Звернути увагу судів на те, що закони та інші підзаконні нормативно-правові 

акти, до яких відсилають бланкетні диспозиції в статтях Особливої частини КК, 

мають зворотну дію в часі у випадках, якщо у зв’язку з їх прийняттям, зміною чи 

скасуванням діяння, передбачені статтями Особливої частини цього Кодексу, 

перестають бути злочинними, пом’якшується кримінальна відповідальність особи 

або іншим чином поліпшується становище особи (ч. 1 ст. 58 Конституції України).  

Якщо на момент розгляду справи про звільнення від покарання у зв’язку з 

усуненням караності діяння щодо засудженого вже було виконано певне покарання, 
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то він не може бути звільнений від такого покарання. Водночас, якщо засуджений 

після виконання щодо нього основного покарання продовжував відбувати додаткове 

покарання, то він має бути звільнений від додаткового покарання на підставі ч. 1 

ст. 5, ч. 2 ст. 74 КК. 

Засуджений не може бути звільнений від покарання на підставі ч. 2 ст. 74 КК, 

якщо на момент розгляду цього питання суд уже звільнив його від покарання чи 

остаточно від його відбування з інших підстав, передбачених положеннями 

Кримінального кодексу України, і рішення суду набрало законної сили. 

Звільнення засудженого від покарання з підстави, передбаченої ч. 2 ст. 74 КК, має 

відбуватися якнайшвидше. 

Особи, які відбувають покарання, призначене за сукупністю злочинів або 

сукупністю вироків, у разі звільнення від покарання за окремі злочини на підставі 

ч. 2 ст. 74 КК, продовжують відбувати покарання, призначене судом за інші 

злочини, що входять у сукупність, якщо це покарання вони ще не відбули. 

6. У ч. 3 ст. 74 КК передбачений обов’язок для суду знизити призначену 

засудженому міру покарання, що перевищує санкцію нового закону, до 

максимальної межі покарання, встановленої санкцією нового закону. Застосування 

цього положення також ґрунтується на ч. 1 ст. 5 КК, що передбачає можливість 

зворотної дії в часі закону про кримінальну відповідальність, який пом’якшує 

кримінальну відповідальність. 

Суди обов’язково мають вирішити питання про застосування ч. 3 ст. 74 КК у разі: 

якщо міра основного покарання, призначена за статтею (частиною статті) «старого» 

Кримінального кодексу, перевищує максимальну межу основного покарання у 

санкції відповідної статті (частини статті) «нового» Кримінального кодексу; якщо 

міра додаткового покарання, призначена за статтею (частиною статті) «старого» 

Кримінального кодексу, перевищує максимальну межу додаткового покарання у 

санкції відповідної статті (частини статті) «нового» Кримінального кодексу; якщо 

міра основного покарання, призначена за окремий злочин, передбачений КК 2001 р., 

перевищує максимальну межу основного покарання, встановлену санкцією нового 

закону про кримінальну відповідальність; якщо міра додаткового покарання, 

призначена за окремий злочин, передбачений КК 2001 р., перевищує максимальну 

межу додаткового покарання, встановлену санкцією нового закону про кримінальну 

відповідальність; якщо міра основного покарання, призначена за готування до 

злочину, перевищує межу покарання, встановлену у ч. 2 ст. 68 КК; якщо міра 

основного покарання, призначена за замах на злочин, перевищує межу покарання, 

встановлену у ч. 3 ст. 68 КК; якщо міра призначеного судом основного покарання за 

наявності обставин, передбачених пунктами 1 та 2 ч. 1 ст. 66 КК, за відсутності 

обставин, що обтяжують покарання, а також визнання обвинуваченим вини, 

перевищує межу основного покарання, встановлену ст. 691 КК. 

У разі якщо санкція нового закону про кримінальну відповідальність передбачає 

більш м’який вид покарання, відбуте засудженим покарання зараховується з 

перерахуванням за правилами, встановленими ч. 1 ст. 72 КК. Судам варто 

враховувати, що правила, якими має керуватися суд під час перерахування певних 

видів покарань, можуть бути визначені безпосередньо в законі про внесення змін 
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(доповнень) до КК. Якщо засуджений фактично відбув таке покарання, він має бути 

негайно звільнений з місць позбавлення чи обмеження волі. 

Зниження засудженому міри призначеного основного покарання, якщо вона 

перевищує мінімальну межу основного покарання, встановлену санкцією нового 

закону про кримінальну відповідальність, законом не передбачено. 

Вирішуючи питання про зниження міри призначеного судом основного покарання 

за наявності декількох обставин, що пом’якшують покарання (ст. 69-1 КК), суд 

може пом’якшити лише призначене основне покарання, що має строковий характер 

або визначене в певному розмірі, і лише в тому випадку, якщо таке покарання було 

найбільш суворим видом покарання, передбаченим у відповідній санкції.  

Водночас слід мати на увазі, що суд, який розглядає питання про зниження 

засудженому призначеної міри покарання, з огляду на принцип правової 

визначеності пов’язаний вироком суду, який ухвалив рішення. Тому у разі, якщо у 

вироку суду, яким засуджено винного до певного виду та міри покарання, не 

встановлено пом’якшуючих обставин, суд, що розглядає питання про зниження 

засудженому призначеної міри покарання, не має права самостійно встановлювати 

такі пом’якшуючі обставини або усувати вже встановлені вироком суду обтяжуючі 

обставини. 

7. Звільнення від покарання у зв’язку із втратою особою суспільної небезпечності 

(ч. 4 ст. 74 КК) можливе за наявності певної передумови і підстави. Передумовою 

застосування цього виду звільнення від покарання є вчинення винуватим злочину 

невеликої чи середньої тяжкості, підставою – втрата особою суспільної 

небезпечності. 

Цей вид звільнення від покарання може бути застосований як до осіб, які вчинили 

одиничний злочин невеликої чи середньої тяжкості вперше, так і в разі множинності 

злочинів. Неодноразову злочинну поведінку особи суд має враховувати, визначаючи 

те, наскільки поведінка винуватого є бездоганною.  

Втрату особою суспільної небезпечності під час застосування цього виду 

звільнення від покарання суди мають визначити за допомогою двох критеріїв: 

поведінки особи (вона має бути бездоганною) та ставлення особи до праці (воно має 

бути сумлінним).  

У мотивувальній частині ухваленого рішення про застосування ч. 4 ст. 74 КК 

суди мають зазначити, в чому конкретно полягає бездоганність поведінки особи та її 

сумлінне ставлення до праці.  

Визначаючи бездоганність поведінки особи, судам доцільно оцінювати поведінку 

особи в різних сферах життя: як особистості; в сім’ї; в суспільстві; в трудовому 

(навчальному) колективі; як винуватого у вчиненому злочині. Звернути увагу судів 

на те, що лише комплексний підхід до визначення цього питання дасть змогу суду 

об’єктивно та всебічно оцінити поведінку особи як бездоганну. Бездоганна 

поведінка особи має підтверджуватися відповідними документами. 

Висновок про втрату особою суспільної небезпечності суд може зробити на 

підставі оцінки ставлення особи до праці не лише на умовах трудового чи цивільно-

правового договору, а й до зайняття іншою суспільно корисною діяльністю. 

Про сумлінне ставлення особи до праці може свідчити лише її старанність та 

добросовісність щодо: праці на умовах трудового чи цивільно-правового договору, 



 602 

підприємницької чи незалежної професійної діяльності; індивідуальної праці; 

військової служби у Збройних Силах України та служби в правоохоронних органах; 

навчання за денною формою в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих 

навчальних закладах.  

Якісними критеріями сумлінного ставлення до праці є добросовісне виконання 

особою своїх трудових або службових обов’язків на підприємствах, в установах та 

організаціях незалежно від форм власності; дотримання трудової дисципліни та 

правил внутрішнього трудового розпорядку; наявність у особи заохочень (подяк, 

грошових премій, подарунків, цінних подарунків, нагородження державними 

нагородами, почесними грамотами, нагрудними значками і присвоєння почесних 

звань і звання кращого працівника за цією професією); відсутність стягнень; 

прагнення особи підвищити свою професійну кваліфікацію та опанувати нову 

спеціальність; повна і вчасна сплата податків, зборів (обов’язкових платежів), 

внесків; успішне навчання. Сумлінне ставлення до праці має бути підтверджено 

відповідними документами. 

Звичайна трудова діяльність (що не вирізняється якісно позитивними рисами в 

роботі чи службі) не дає підстав вважати ставлення особи до праці сумлінним. 

Оцінюючи можливість застосування ч. 4 ст. 74 КК, суд має досліджувати 

поведінку особи та її ставлення до зайняття суспільно корисною діяльністю як до, 

так і після вчинення злочину. Він має порівняти минулу та нинішню поведінку. 

Саме такий підхід дасть змогу суду повно, об’єктивно та всебічно оцінити поведінку 

особи протягом її соціально активного життя. 

Для зменшення помилок у вирішенні питання про можливість звільнення особи 

від покарання у зв’язку із втратою суспільної небезпечності суду обов’язково треба 

доручати представнику персоналу органу пробації скласти досудову доповідь 

(ст. 314-1 КПК), а за потреби – призначити судово-психологічну експертизу, що має 

визначити психологічні особливості винного (установки, ціннісні орієнтації, 

характер та щирість поведінки). 

Формулюючи резолютивну частину обвинувального вироку про звільнення від 

покарання у зв’язку з втратою особою суспільної небезпечності, суд повинен 

вказати, що засуджений звільняється від призначення покарання. 

Кримінальний кодекс України будь-яких заборон для застосування ч. 4 ст. 74 КК у 

разі сукупності злочинів не передбачає. У такому разі суд має право застосовувати ч. 4 

ст. 74 КК щодо кожного злочину окремо, не використовуючи положення ст. 70 КК.  

Застосування положень ч. 4 ст. 74 КК у разі неможливості призначення особі з 

огляду на її вік чи стан покарання, передбаченого санкцією статті (частини статті) 

Особливої частини Кримінального кодексу України, є неправильним застосуванням 

закону про кримінальну відповідальність. 

8. У Кримінальному кодексі України встановлено обмеження щодо можливості 

держави застосувати до винуватого покарання певними строками давності вчинення 

злочину (ч. 5 ст. 74 КК). 

На відміну від положень ст. 49 КК, що передбачають звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до неї, ч. 5 

ст. 74 КК встановлює право суду звільнити особу від покарання, якщо минули 

строки давності, передбачені ст. 49 КК.  
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Звільнення від покарання у зв’язку із закінченням строків давності притягнення 

до кримінальної відповідальності (ч. 5 ст. 74 КК) застосовується судом переважно 

тоді, коли обвинувачений заперечує проти закриття кримінального провадження 

щодо нього на підставі звільнення від кримінальної відповідальності за 

нереабілітуючими підставами (зокрема і у зв’язку із закінченням строків давності). 

У таких випадках судове провадження проводиться в повному обсязі і у разі 

визнання особи винуватою у вчиненні злочину вона звільняється від призначення 

покарання у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної 

відповідальності. 

Передумовою звільнення від покарання на підставі ч. 5 ст. 74 КК є вчинення 

особою злочину певного ступеня тяжкості. Підставою для цього виду звільнення є 

сприятливе закінчення строків давності притягнення до кримінальної 

відповідальності. 

Вирішуючи питання про застосування ч. 5 ст. 74 КК, суд має звільнити 

засудженого від призначення покарання, про що зазначити в мотивувальній та 

резолютивній частинах вироку (ухвали).  

Якщо особа вчинила декілька злочинів, строк притягнення до відповідальності за 

кожен з яких уже закінчився, питання про призначення покарання за сукупністю 

злочинів чи вироків судом не має вирішуватися взагалі. Це зумовлено тим, що особа 

має бути звільнена від покарання за кожен зі злочинів, що утворюють множинність. 

Водночас, коли за множинності злочинів за один зі злочинів, що утворюють 

сукупність, закінчилися строки давності притягнення до кримінальної 

відповідальності, а за інші ще тривають, суд має вирішити питання про застосування 

ч. 5 ст. 74 КК лише стосовно того зі злочинів, за який закінчилися строки давності 

притягнення до кримінальної відповідальності. 

Строки давності притягнення до кримінальної відповідальності диференційовані 

законодавцем залежно від ступеня тяжкості вчиненого злочину: що більший ступінь 

тяжкості злочину, то більш тривалим є строк давності притягнення до кримінальної 

відповідальності (ч. 1 ст. 49, ч. 2 ст. 106 КК). 

У визначенні закінчення строку давності важливе значення має правильне 

встановлення його початкового та кінцевого моменту.  

Строки давності, передбачені ст. 49 КК, треба обраховувати з моменту 

фактичного вчинення злочину, який визначається часом його вчинення (ця 

обставина потребує доказування). Якщо в процесі досудового розслідування або 

розгляду справи судом не вдалося встановити час вчинення злочину, то строк 

давності кримінальної відповідальності треба обраховувати з першої секунди доби, 

яка настає після вчинення злочину. 

Аналогічний підхід судам слід використовувати і для визначення кінцевого 

моменту закінчення строків давності, встановлених у ст. 49, ч. 2 ст. 106 КК. Він має 

визначатися з урахуванням того, що його початковий момент обраховується з 

моменту фактичного вчинення злочину. Якщо ж строк давності кримінальної 

відповідальності обраховувався з першої секунди доби, яка настає після дня 

вчинення злочину (у разі невстановлення часу вчинення злочину), то кінцевим 

моментом закінчення строків давності, встановлених у ст. 49 КК, слід вважати 

останню секунду 24 години останньої доби відповідного року. 
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Коли на момент судового розгляду справи підстав звільнення від кримінальної 

відповідальності не було, а через значний проміжок часу після постановлення 

вироку судом першої інстанції вони виникли, апеляційні суди повинні дотриматися 

положень ст. 49, ч. 5 ст. 74 та ч. 1 ст. 106 КК і звільнити особу від призначення 

покарання у зв’язку із закінченням строків давності. 

Суди мають враховувати, що закінчення певного строку давності, передбаченого 

у ст. 49 КК, є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності в цілому 

(кримінальна відповідальність не може бути застосована з моменту закінчення 

певного строку давності взагалі). Тому у разі встановлення підстав, передбачених 

ст. 49 КК, суд зобов’язаний звільнити особу від призначення покарання за ч. 5 

ст. 74, ч. 1 ст. 106 КК. 

Закінчення строку давності притягнення до кримінальної відповідальності є 

сприятливим за умови, якщо особа: не ухилялася від слідства або суду та не 

вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого або особливо тяжкого 

злочину (частини 2, 3 ст. 49 КК). Закінчення строку давності є сприятливим також і 

в тому випадку, якщо це сталося внаслідок тривалого розгляду справи судом.  

Ухилянням від слідства або суду слід вважати будь-які умисні дії, вчинені 

певною особою з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинений 

злочин, що змушує правоохоронні органи вживати заходів, спрямованих на розшук і 

затримання правопорушника (нез’явлення без поважних причин за викликом до 

слідчого або суду, недотримання умов запобіжного заходу, зміна документів, які 

посвідчують особу, зміна зовнішності, перехід на нелегальне становище, 

перебування в тайнику, імітація своєї смерті тощо). Особою, яка ухиляється від 

слідства або суду, визнається відома цим органам особа (що підтверджується 

матеріалами кримінальної справи) як така, що вчинила певний злочин і здійснила дії 

з метою переховування місця свого перебування від слідства або суду. 

Не можуть розглядатися як такі, що ухиляються від слідства або суду, особи, 

що хоч і переховуються після вчинення злочину, але правоохоронним органам 

або взагалі невідомо про вчинений ними злочин, або не доведено причетність 

конкретної особи до цього злочину. Те саме стосується і випадків, коли 

встановлена досудовим розслідуванням особа хоча й оголошена офіційно в 

розшук, однак їй невідомо про те, що вона перебуває в розшуку і повинна 

з’явитися до слідчого. 

9. Звільнення від відбування покарання з випробуванням (ст. 75 КК) можливе з 

двох підстав. Перша підстава звільнення від відбування покарання з випробуванням 

ґрунтується на встановленні судом можливості виправлення засудженого без 

відбування покарання (ч. 1 ст. 75 КК). Друга підстава зумовлена угодою про 

примирення або про визнання вини, в якій сторони кримінального провадження 

узгодили застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням, що 

затверджується судом (ч. 2 ст. 75 КК).  

Звільнення особи від відбування покарання з випробуванням з підстави 

можливості виправлення засудженого без відбування покарання здійснюється судом 

у кілька етапів. Перший – ухвалення рішення про можливість виправлення 

засудженого без відбування призначеного йому основного покарання. Другий – 

встановлення для засудженого випробування у вигляді іспитового строку, протягом 
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якого особа має довести своє виправлення та виконати покладені на неї обов’язки. 

Третій – ухвалення рішення про звільнення засудженого від відбування покарання 

після закінчення іспитового строку.  

Звільнення від відбування покарання з випробуванням у разі затвердження судом 

угоди про примирення або про визнання вини також проходить кілька етапів. 

Перший – затвердження угоди про примирення або про визнання вини, якщо 

сторонами угоди узгоджено звільнення від відбування покарання з випробуванням 

(статті 470, 471 КПК). Під час укладання угоди її сторони самостійно оцінюють 

можливість виправлення винуватого без відбування покарання. Угода повинна 

відповідати положенням кримінального та кримінального процесуального 

законодавства, а також немає бути підстав для відмови в її затвердженні, визначених 

ч. 7 ст. 474 КПК. Зокрема, якщо суд, враховуючи тяжкість злочину, особу винного 

та інші обставини справи, дійде висновку про неможливість виправлення 

засудженого без відбування покарання, оскільки це не відповідає інтересам 

суспільства (п. 2 ч. 7 ст. 474 КПК), він може відмовити в затвердженні угоди. 

Другий – встановлення для засудженого випробування у вигляді іспитового строку, 

протягом якого особа має довести своє виправлення та виконати покладені на неї 

обов’язки. Третій – ухвалення судом рішення про звільнення засудженого від 

відбування покарання після закінчення іспитового строку. 

Передумовою звільнення від відбування покарання з випробуванням є 

призначення (погодження сторонами провадження) лише таких видів основних 

покарань: виправні роботи; службові обмеження для військовослужбовців; 

обмеження волі; позбавлення волі на строк не більше п’яти років (ч. 1 ст. 75 КК). 

Звільнення від відбування покарання з випробуванням може бути застосовано до 

неповнолітнього лише у разі його засудження до  

арешту або позбавлення волі (ч. 2 ст. 104 КК). 

Призначення судом (узгодження сторонами провадження) інших видів основних 

покарань унеможливлює звільнення засудженого від відбування покарання з 

випробуванням. 

Звільнення від відбування призначеного судом додаткового покарання за цією 

нормою закону не допускається.  

У разі, якщо винуватий вчинив корупційний злочин до 25 січня 2015 р. (до дня 

набрання чинності Законом України «Про Національне антикорупційне бюро 

України» № 1698-VII від 14 жовтня 2014 р.), то будь-яких заборон щодо 

застосування до нього ст. 75 КК законом не передбачено. Засудження за 

корупційний злочин, вчинений після 25 січня 2015 р., зокрема у разі затвердження 

угоди про примирення або про визнання вини, унеможливлює звільнення 

засудженого від відбування покарання з випробуванням. 

Звільнення від відбування покарання з випробуванням можливе як у разі 

вчинення одиничного злочину, так і в разі вчинення двох або більше злочинних 

діянь, кожне з яких має ознаки самостійного складу злочину (множинність 

злочинів). Якщо суд ухвалить рішення про можливість звільнення від відбування 

покарання з випробуванням за вчинення двох або більше злочинів, за умови 

призначення або узгодження сторонами видів основних покарань, зазначених у ч. 1 

ст. 75 КК, то рішення про застосування такого звільнення суд ухвалює не стосовно 
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кожного злочину, а лише після призначення або узгодження сторонами покарання за 

сукупністю злочинів (ст. 70 КК) чи сукупністю вироків (ст. 71 КК). 

У разі коли за злочини, що утворюють сукупність, призначено основні покарання 

різних видів, які не підлягають заміні (штраф, позбавлення права обіймати певні 

посади або займатися певною діяльністю), суд може застосувати принцип поглинення 

менш суворого покарання більш суворим або призначити кожне з них до 

самостійного виконання. 

10. Ухвалюючи рішення про можливість виправлення засудженого без 

відбування призначеного основного покарання, суд, а також сторони угоди мають 

врахувати тяжкість злочину, особу винного, інші обставини справи, а також 

досудову доповідь органу пробації про обвинуваченого. Зазначені обставини суди 

мають враховувати комплексно. 

У мотивувальній частині вироку має бути зазначено, які конкретно обставини, що 

характеризують тяжкість вчиненого злочину, особу винного, інші обставини справи 

стали підставою для ухвалення судом рішення про можливість виправлення 

засудженого без відбування покарання. 

Визначаючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, суди повинні зважати на 

класифікацію злочинів (ст. 12 КК), а також на особливості об’єктивних (об’єкт та 

предмет злочину, потерпілий, характер діяння, спосіб, місце, час, знаряддя і засоби 

вчинення злочину, обстановка вчинення злочину, тяжкість наслідків, причинний 

зв’язок тощо) та суб’єктивних ознак (форма й вид вини, мотив, мета вчинення 

злочину) конкретного посягання. На визначення індивідуального ступеня тяжкості 

вчиненого особою злочину впливає також стадія вчинення злочину (причини 

недоведення злочину до кінця), також суд має взяти до уваги, чи одноосібно 

вчинений злочин чи у співучасті (роль співучасника та характер вчинюваних дій), 

кількість епізодів злочинної діяльності. Потребує уваги суду також факт надання 

медичної допомоги потерпілому після вчинення злочину та вибачення перед ним, а 

також факт добровільного відшкодування йому збитків (усунення заподіяної 

шкоди). 

Досліджуючи дані про особу винного, суд повинен з’ясувати обставини, що 

характеризують: особу у зв’язку із вчиненим злочином (зокрема визнання вини, 

щирість каяття, активне сприяння розкриттю злочину, вчинення злочину у певному 

стані, внаслідок збігу різних тяжких обставин); поведінку та життя винного до 

вчинення злочину (зокрема наявність не знятих чи не погашених судимостей, 

адміністративних стягнень, поведінку як у побуті, так і за місцем роботи чи 

навчання, зайнятість працею або іншою суспільно корисною діяльністю, участь в 

антитерористичній операції та в операції Об’єднаних сил, наявність сім’ї, 

утримання дітей та осіб похилого віку, наявність державних нагород та відзнак, 

активну громадську діяльність); індивідуальні, фізичні та інші властивості особи 

винного (зокрема вік, стать, стан здоров’я, перебування на наркологічному або 

психіатричному обліках, лікування від соціально небезпечних хвороб, 

матеріальний стан, наявність постійного місця проживання); особу винного після 

вчинення злочину (зокрема втрата особою суспільної небезпечності).  
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Звернути увагу судів на те, що такою, яка вчинила злочин уперше, вважається 

особа, котра раніше не вчиняла злочинів або раніше вчинила злочин, що вже 

втратив правове значення. 

Щире розкаяння характеризує суб’єктивне ставлення винної особи до вчиненого 

злочину, яке виявляється в тому, що вона визнає свою провину, висловлює жаль з 

приводу вчиненого та бажання виправити ситуацію, що склалася. Каяття немає, 

якщо винуватий після вчинення ним злочину та протягом провадження у справі не 

виявляє бажання виправити ситуацію, яку він створив своїми неправомірними діями 

(надати медичну допомогу, викликати швидку допомогу, вибачитися за вчинене, 

відшкодувати завдані збитки).  

Активним сприянням розкриттю злочину слід вважати надання особою органам 

дізнання або досудового слідства будь-якої допомоги у встановленні невідомих їм 

обставин справи. Суди мають зазначити, які саме добровільні дії засуджених були 

спрямовані на допомогу органам дізнання, досудового слідства та суду у 

встановленні обставин вчинення злочину. Суди не повинні встановлювати цю 

обставину у справах, якщо засуджений лише погодився з доказами у справі і не 

надав допомоги у встановленні невідомих органу досудового розслідування 

обставин справи. 

Письмові позитивні характеристики за місцем проживання (роботи, навчання) 

винуватих, на які посилаються суди, не мають бути формальними. Суди мають 

встановлювати, чи насправді винуватий піклується про дітей або непрацездатних 

осіб. Посилаючись на стан здоров’я засудженого, суди повинні зазначити ознаки 

цього стану.  

Формальне врахування судами поведінки особи протягом часу, що минув після 

вчинення злочину, без аналізу судом змін у поведінці та житті винуватого є 

неприйнятним. Суд може дослідити документи, які демонструють поведінку особи 

після вчинення злочину як особистості; в сім’ї; в суспільстві; в трудовому (чи 

навчальному) колективі; як винуватого у вчиненому злочині, а також  ставлення 

особи до праці (служби). 

Вирішуючи питання про застосування ст. 75 КК, суд має врахувати й інші 

обставини справи, зокрема думку потерпілого про можливість (або, навпаки, 

неможливість) звільнення винуватого від відбування покарання з випробуванням; 

факт призначення судом винуватому більш м’якого покарання, ніж передбачено 

законом; вказівки суду касаційної інстанції щодо неможливості звільнення 

винуватого від відбування покарання з випробуванням. 

Думку потерпілого стосовно можливості виправлення засудженого без 

відбування покарання суд повинен брати до уваги нарівні з обставинами, що 

характеризують тяжкість вчиненого злочину, особу винного, та іншими 

обставинами справи. Суди не повинні ігнорувати в цьому питанні також позицію 

трудових чи навчальних колективів, громадськості. 

Слід звернути увагу судів на те, що призначення судом більш м’якого покарання, 

ніж передбачено законом (ст. 69 КК), не є перешкодою у застосуванні звільнення від 

відбування покарання з випробуванням за умови належного обґрунтування 

можливості виправлення засудженого без реального відбування призначеного 

покарання.  
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Вирішуючи питання про можливість виправлення засудженого без відбування 

покарання, суд має враховувати також позицію суду, який розглянув справу в 

касаційному порядку і висловив свою думку щодо можливості звільнення 

засудженого від відбування покарання з випробуванням за умови підтвердження 

такого самого обсягу обвинувачення і тих самих обставин справи (ч. 2 ст. 439 КПК). 

З урахуванням тяжкості злочину, особи винного, інших обставин справи, а також 

досудової доповіді органу пробації про обвинуваченого судам належить 

обговорювати питання про можливість виправлення без реального відбування 

призначеного покарання зокрема тих засуджених, які вчинили злочин, що не є 

особливо тяжким, уперше; у тверезому стані; у складній обстановці; за девіантної 

поведінки потерпілого; без застосування зброї, знарядь та засобів; без застосування 

надмірного насильства до потерпілого; виконували під час вчинення злочину у 

співучасті неактивну (другорядну) роль; не спричинили потерпілому тяжких 

наслідків; надавали потерпілому допомогу після вчинення злочину; добровільно 

відшкодували потерпілому збитки (усунули заподіяну шкоду) і потерпілі не 

наполягають на їх суворому покаранні; визнали вину та справді щиро розкаялися і 

активно сприяли розкриттю злочину; позитивно характеризуються за місцем 

проживання, роботи або навчання; працюють (навчаються); мають сім’ю та на 

утриманні неповнолітніх дітей та/або непрацездатних батьків; страждають на різні 

тяжкі захворювання, які потребують стаціонарного висококваліфікованого 

лікування; не намагалися ухилитися від притягнення до кримінальної 

відповідальності. 

Рішення суду про звільнення засудженого від відбування покарання з 

випробуванням має бути належним чином мотивоване. Суди мають враховувати, що 

під час призначення покарання і під час звільнення від його відбування суд має 

вирішити різні питання. Призначаючи покарання, суд обирає такий вид і міру 

покарання, які є необхідними і достатніми для виправлення особи та запобігання 

новим злочинам. Своєю чергою, під час звільнення від відбування покарання з 

випробуванням суд вирішує питання про те, чи є можливим виправлення 

засудженого без відбування призначеного покарання. Отже, обставини справи, які 

суд враховує під час ухвалення кожного із зазначених рішень, мають бути оцінені в 

різних аспектах. Для суду важливо не допустити формального підходу і належно 

обґрунтувати, які конкретні обставини справи вплинули на ухвалення рішення про 

призначення покарання, а які – на ухвалення рішення про звільнення від відбування 

покарання з випробуванням. 

Суди мають належним чином оцінювати, чи відбуваються в особистості 

засудженого позитивні зміни і чи буде здатний він унаслідок цих змін до 

самокерованої правослухняної поведінки. 

У разі звільнення особи від відбування покарання з випробуванням суди в 

резолютивній частині вироку мають посилатися на ст. 75 КК, а щодо неповнолітньої 

особи – ще й на ст. 104 КК як на підстави для ухвалення такого рішення. 

Випробування засудженого, в результаті якого він має довести своє виправлення, 

відбувається протягом визначеного судом іспитового строку. Іспитовий строк 

встановлюється судом тривалістю від одного до трьох років (ч. 3 ст. 75 КК), а 

неповнолітньому – від одного до двох років (ч. 3 ст. 104 КК).  
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Тривалість іспитового строку встановлюється судом з урахуванням тяжкості 

вчиненого злочину, особи, яка його вчинила, а також умов, у яких засуджений 

проходитиме іспитовий строк. Мотиви обрання тривалості того чи іншого 

іспитового строку мають бути наведені в мотивувальній частині рішення суду. 

Іспитовий строк обчислюється з дня постановлення вироку незалежно від того, 

судом якої інстанції застосовано ст. 75 КК. 

Ухвалюючи рішення про звільнення засудженого від відбування покарання з 

випробуванням, суд повинен покласти на нього визначені законом обов’язки. 

Перелік обов’язків, встановлений ч. 1 і ч. 2 ст. 76 КК, є вичерпним. Покладання на 

засудженого інших обов’язків або розширене тлумачення їх змісту законом не 

передбачено. 

У разі звільнення неповнолітнього від відбування покарання з випробуванням, 

суд може покласти на окрему особу, за її згодою або на її прохання, обов’язок щодо 

нагляду за засудженим та проведення з ним виховної роботи (ч. 4 ст. 104 КК). 

На осіб, засуджених за злочини, пов’язані з домашнім насильством, суд може 

покласти й інші обов’язки та заборони, передбачені у ст. 91-1 КК. 

Обов’язки, передбачені ч. 1 ст. 76 КК, покладаються на засудженого обов’язково, 

а ті, що встановлені ч. 2 ст. 76 КК, – факультативно. Під час визначення останніх 

суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного, інші обставини 

справи, умови, в яких засуджений проходитиме випробування. Звільнені від 

відбування покарання з випробуванням зобов’язані виконувати обов’язки, покладені 

на них судом. 

У виняткових випадках, якщо засуджений не зможе виконати обов’язки, 

передбачені ст. 76 КК, з об’єктивних причин (зокрема за станом здоров’я), суд 

може не покладати на засудженого такі обов’язки. 

Нагляд за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням, 

здійснює уповноважений орган з питань пробації за місцем проживання, роботи 

або навчання засудженого, а щодо засуджених військовослужбовців – командири 

військових частин. 

Звільнення засудженого від відбування основного покарання з випробуванням не 

виключає можливості застосування до нього певних додаткових покарань, перелік 

яких є вичерпним: штраф; позбавлення права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю; позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або 

кваліфікаційного класу (ст. 77 КК). Призначення звільненому від відбування 

покарання з випробуванням додаткового покарання у виді конфіскації майна є 

неправильним застосуванням закону про кримінальну відповідальність.  

Призначення звільненому від відбування покарання з випробуванням додаткових 

покарань здійснює суд з урахуванням відповідних статей Загальної та Особливої 

частин КК. 

Додаткові покарання підлягають реальному виконанню, про що суд зазначає в 

резолютивній частині вироку. 

11. Правові наслідки звільнення від відбування покарання з випробуванням за 

своїм характером можуть бути сприятливими або несприятливими для засудженого. 

Сприятливим наслідком є звільнення засудженого від відбування призначеного 

покарання. Він настає за умови, якщо засуджений протягом іспитового строку 
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успішно пройшов випробування і довів своє виправлення: виконав покладені на 

нього обов’язки; виконав пробаційну програму; не вчинив нового злочину; 

систематично не вчиняв правопорушень, що потягли за собою адміністративні 

стягнення. Стосовно такого засудженого після закінчення іспитового строку 

уповноважений орган з питань пробації до суду направляє подання та особову 

справу засудженого для вирішення питання про звільнення його від відбування 

призначеного покарання.  

Несприятливим наслідком є направлення засудженого для відбування 

призначеного покарання. Цей наслідок настає у тому разі, якщо засуджений 

протягом іспитового строку не пройшов випробування і не довів свого виправлення: 

не виконав покладених на нього обов’язків; вчинив новий злочин; систематично 

вчиняв правопорушення (три і більше разів), що потягли за собою адміністративні 

стягнення і свідчать про небажання особи стати на шлях виправлення. 

Вирішення судом питання про звільнення від призначеного покарання з 

випробуванням після закінчення іспитового строку, а також про направлення 

звільненого від покарання з випробуванням для відбування покарання здійснюється 

відповідно до ст. 539 КПК. 

У разі вчинення засудженим протягом іспитового строку нового злочину суд 

призначає йому покарання за правилами, передбаченими в статтях 71, 72 КК.  

Якщо про вчинення під час іспитового строку нового злочину стало відомо після 

винесення ухвали про звільнення засудженого від покарання (ч. 1 ст. 78 КК), суд, 

який розглядає справу про новий злочин, має право призначити покарання за 

сукупністю вироків лише за умови скасування цієї ухвали в установленому порядку. 

Частиною 2 ст. 75 КК передбачено, що суд за наявності визначених законом 

підстав може ухвалити рішення про звільнення засудженого від відбування 

покарання з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку не вчинить 

нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки. З огляду на ці положення 

закону, а також на зміст ч. 3 ст. 78 КК, у разі вчинення особою під час іспитового 

строку нового злочину суди мають розцінювати це як порушення умов застосування 

ст. 75 КК про звільнення від відбування покарання з випробуванням і призначати 

покарання за сукупністю вироків на підставі ст. 71 КК. У таких випадках повторне 

звільнення від відбування покарання з випробуванням є неприпустимим. 

Роз’яснити, що у разі засудження особи за злочин, вчинений у період іспитового 

строку за попереднім вироком, визначеним у порядку статей 75, 79, 104 КК, та 

призначення покарання, яке згідно з ч. 3 ст. 72 КК за сукупністю вироків складанню 

з іншими видами покарань не підлягає, суд, незважаючи на це, має застосувати 

вимоги ст. 71 КК і визначити за сукупністю вироків таке остаточне покарання, яке 

має бути більшим як від покарання, призначеного за новий злочин, так і від 

невідбутої частини покарання за попереднім вироком. У такому випадку суд 

визначає остаточне покарання у виді сукупності невідбутої частини покарання за 

попереднім вироком та покарання за новим вироком, ухваливши рішення про їх 

самостійне виконання. 

У випадках вчинення особою, звільненою від відбування покарання з 

випробуванням, нового злочину після закінчення іспитового строку суди повинні 

долучати до справи копію судового рішення про звільнення засудженого від 
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призначеного покарання або про направлення його для відбування останнього. 

Якщо таке рішення не ухвалювалося, суд під час розгляду справи про новий злочин 

не має права призначати покарання за сукупністю вироків. 

Обмежень щодо повторного застосування ст. 75 КК стосовно особи, яка вчинила 

новий злочин після звільнення від призначеного покарання на підставі ч. 1 

ст. 78 КК, закон не містить. 

Якщо ухвалою судді, що набрала законної сили, засуджений направлений для 

відбування призначеного вироком покарання, від відбування якого його було 

звільнено з випробуванням, суд, призначивши покарання за новий злочин, 

зобов’язаний остаточно визначити покарання за сукупністю вироків на підставі 

ст. 71 КК. 

Коли особа вчинила злочин після закінчення визначеного судом іспитового 

строку, але в період дії строку додаткового покарання, яке перевищує тривалість 

іспитового строку, невідбута частина додаткового покарання за попереднім 

вироком підлягає приєднанню до основного покарання, остаточно визначеного за 

сукупністю вироків згідно з ч. 3 ст. 71 КК. 

12. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, 

які мають дітей віком до семи років (ст. 79 КК), є одним зі спеціальних видів 

звільнення від відбування покарання жінок.  

Передумовою застосування цього виду звільнення від відбування покарання на 

підставі ч. 1 ст. 79 КК є засудження вагітної жінки або жінки, яка має дітей віком 

до семи років, до позбавлення волі на певний строк, крім засудження до 

позбавлення волі на строк більше п’яти років за тяжкі і особливо тяжкі злочини, а 

також за корупційні злочини.  

Обмежень щодо додаткових покарань, від яких може бути звільнена 

засуджена на підставі ст. 79 КК, закон не передбачає. Тому звільнення від 

відбування покарання з цієї підстави може бути застосовано щодо засудженої  до 

будь-якого додаткового покарання.  

Підставами застосування до жінки положень ч. 1 ст. 79 КК є виключно наявність 

у жінки вагітності або дітей віком до семи років. 

Стан вагітності жінки має бути встановлений судом не лише на підставі показань 

обвинуваченої та свідків, а й підтверджений документально. Під час вирішення 

питання про застосування ст. 79 КК до вагітної жінки суду варто з’ясовувати і 

питання про те, чи не є вагітна жінка гестаційним кур’єром. Застосування положень 

ст. 79 КК до сурогатної матері або біологічної матері (яка не є вагітною в 

біологічному значенні цього слова) є недоцільним. 

Для застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням з 

підстави наявності у жінки на момент її засудження дітей суду достатньо встановити 

наявність у такої жінки хоча б однієї дитини віком до семи років. 

Закон не виключає можливості застосування звільнення від відбування покарання 

з випробуванням з цієї підстави до жінки, яка є матір’ю усиновленої дитини або 

опікуном малолітньої дитини, а також до мачухи. Водночас ст. 79 КК не може бути 

застосована до жінки, яка позбавлена батьківських прав. 

Умовами звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і 

жінок, які мають дітей віком до семи років, є конкретні обставини справи, які 
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дозволяють суду ухвалити (з урахуванням можливості виконання жінкою вимог, 

зазначених у ч. 5 ст. 79 КК) позитивне рішення про застосування щодо жінки ч. 1 

ст. 79 КК. Такими конкретними обставинами справи є обставини, що характеризують 

ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винної, інші обставини справи. Суд за 

допомогою цих обставин має оцінити насамперед можливість забезпечення 

засудженою жінкою виховання дитини, догляду за нею, не забуваючи про можливість 

виправлення жінки без відбування покарання. 

Іншими обставинами справи, які має враховувати суд для оцінювання можливості 

застосування ст. 79 КК, є відсутність даних про: неналежне виконання жінкою своїх 

материнських обов’язків; перебування сім’ї засудженої жінки на обліку як 

неблагополучної; перебування жінки на обліку у лікаря нарколога чи психіатра; 

накладення стягнень за насильство в сім’ї, розпивання спиртних напоїв у 

громадських місцях; вчинення хуліганських дій тощо. 

Рішення суду як щодо встановлення підстав та умов застосування, так і щодо 

встановлення відсутності підстав та умов застосування звільнення від відбування 

покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи 

років, має бути належним чином мотивовано. 

Встановивши передумови, підстави та умови застосування звільнення від 

відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей 

віком до семи років, суд має визначити іспитовий строк, протягом якого така жінка 

повинна пройти випробування.  

Звернути увагу судів на те, що, на відміну від звільнення від відбування 

покарання з випробуванням (ч. 4 ст. 75 КК), мінімальні межі іспитового строку, що 

визначається під час звільнення від відбування покарання з випробуванням жінок на 

підставі ч. 1 ст. 79 КК, в кримінальному законодавстві прямо не визначено. У ньому 

визначено лише максимальні межі іспитового строку.  

Закон (ч. 1 ст. 79 КК) встановлює два види іспитових строків. Перший вид 

іспитового строку встановлений для вагітних жінок. Він може бути визначений 

судом: 1) лише в межах строку, на який згідно із законом жінку може бути звільнено 

від роботи у зв’язку з вагітністю та пологами, або 2) в межах строку, на який згідно 

із законом жінку може бути звільнено від роботи у зв’язку з вагітністю та пологами 

та до досягнення дитиною після її народження певного віку.  

Другий вид іспитового строку передбачено для жінок, які вже народили і мають 

дітей. Цей іспитовий строк визначається до досягнення дитиною семирічного віку. 

Під час вирішення питання про визначення терміну іспитового строку жінки суди 

мають враховувати конкретні обставини вчиненого злочину, особисті 

характеристики жінки, а також умови, в яких засуджена проходитиме іспитовий 

строк. 

Іспитовий строк у разі застосування ст. 79 КК має обчислюватися з дня ухвалення 

вироку (ч. 1 ст. 165 КВК) незалежно від того, судом якої інстанції застосовано 

ст. 79 КК.  

У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і 

жінок, які мають дітей віком до семи років, суд може покласти на засуджену 

обов’язки, передбачені у ст. 76 КК (ч. 2 ст. 79 КК). 



 613 

Нагляд за поведінкою звільнених від відбування покарання з випробуванням 

жінок здійснює уповноважений орган з питань пробації (ч. 3 ст. 79КК). До такої 

жінки застосовується наглядова пробація, під час якої, зокрема, реалізовуються 

пробаційні програми.  

Після закінчення іспитового строку суд, залежно від поведінки засудженої, 

звільняє її від покарання або направляє для відбування покарання, призначеного 

вироком (ч. 4 ст. 79 КК).  

Правові наслідки звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних 

жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років, можуть бути сприятливими або 

несприятливими для засудженої. 

Сприятливим наслідком є звільнення засудженої від відбування призначеного 

покарання (як основного, так і додаткового). Він настає за умови, якщо засуджена 

жінка протягом іспитового строку успішно пройшла випробування: не відмовилася 

від дитини; не передала дитину в дитячий будинок; не зникла з місця проживання; 

не ухилялася від виховання дитини і догляду за нею; виконала покладені на неї 

обов’язки; систематично не вчиняла правопорушень, що потягли за собою 

адміністративні стягнення і свідчать про її небажання стати на шлях виправлення; 

не вчинила нового злочину. Стосовно такої засудженої після закінчення іспитового 

строку уповноважений орган з питань пробації направляє до суду подання та 

особову справу засудженої для вирішення питання про звільнення її від відбування 

призначеного покарання. У поданні вказується, як засуджена зарекомендувала себе 

під час перебування на обліку, як виконувала обов’язки, покладені на неї судом, як 

характеризується за місцем роботи, навчання чи проживання, як ставилася до 

виховання дитини та догляду за нею.  

Несприятливим наслідком є направлення засудженої для відбування 

призначеного покарання. Цей наслідок настає у тому разі, якщо засуджена протягом 

іспитового строку не пройшла випробування, вчинивши одне з таких діянь: 

відмовилася від дитини; передала дитину в дитячий будинок; зникла з місця 

проживання; ухилялася від виховання дитини і догляду за нею; не виконала 

покладених на неї обов’язків; систематично вчиняла правопорушення, що потягли 

за собою адміністративні стягнення і свідчать про її небажання стати на шлях 

виправлення (ч. 5 ст. 79 КК).  

У такому разі уповноважений орган з питань пробації ухвалює щодо засудженої 

застереження у виді письмового попередження про можливість скасування 

звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення для відбування 

призначеного судом покарання. У разі, якщо засуджена продовжує вчиняти зазначені 

вище дії, уповноважений орган з питань пробації вносить до суду подання про 

скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення 

засудженої для відбування призначеного судом покарання. 

Несприятливі наслідки настають для жінки також і в тому разі, якщо засуджена  

протягом іспитового строку вчинила новий злочин. У такому разі суд призначає їй 

покарання за правилами, передбаченими в статтях 71, 72 КК (ч. 6 ст. 79 КК). У 

таких випадках повторне звільнення від відбування покарання з випробуванням є 

неприпустимим. 
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Стаття 79 КК є спеціальною нормою щодо ст. 75 КК, яка визначає спеціальний 

вид звільнення від відбування покарання з випробуванням. У зв’язку з цим 

законними є ті рішення судів, у яких питання конкуренції ст. 75 та ст. 79 КК 

вирішується на користь застосування до вагітних жінок або жінок, які мають дітей 

до семи років, саме ст. 79 КК. Інше застосування закону про кримінальну 

відповідальність є неправильним. 

Роз’яснити, що, якщо питання про звільнення від відбування покарання жінки 

вирішується під час ухвалення вироку, застосовуються положення ст. 79 КК. Якщо 

ж це питання вирішується під час виконання вироку, застосовуються положення 

ст. 83 КК. 

13. Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності 

обвинувального вироку (ст. 80 КК) зумовлено недоцільністю приведення до 

виконання обвинувального вироку суду стосовно засудженого, який протягом 

визначеного законом строку не ухилявся від покарання і не вчинив нового злочину. 

Строк давності виконання обвинувального вироку починає перебіг з дня 

набрання ним законної сили. 

Передумовою звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків 

давності обвинувального вироку є засудження винного за вчинення злочину з 

призначенням покарання; підставою – сприятливе закінчення строків давності 

виконання обвинувального вироку, визначених частинами 1 та 3 ст. 80, ч. 3 ст. 106 КК. 

Строки давності виконання обвинувального вироку суду диференційовані 

законодавцем залежно від призначеного судом покарання та ступеня тяжкості 

вчиненого злочину: що суворіше покарання та більший ступінь тяжкості злочину, то 

більш тривалим є строк давності виконання обвинувального вироку. 

Строк давності виконання обвинувального вироку суду у разі призначення 

покарання за сукупністю злочинів чи вироків визначається з огляду на загальний 

строк покарання, призначений за статтями 70–72 КК, а у разі засудження до 

позбавлення волі береться до уваги найбільш тяжкий злочин, що утворює 

сукупність. 

Строки давності щодо додаткових покарань визначаються основним покаранням, 

призначеним за вироком суду. 

Закінчення строку давності виконання обвинувального вироку суду є 

сприятливим за умови, якщо засуджений: не ухилявся від відбування призначеного 

йому покарання; не вчинив протягом строку давності виконання обвинувального 

вироку нового середньої тяжкості, тяжкого або особливо тяжкого злочину 

(частини 3, 4 ст. 80 КК). 

Питання про те, чи закінчився строк давності сприятливо для засудженого, має 

вирішуватися в кожному випадку обов’язково. 

Ухиленням від відбування покарання є зазвичай умисні діяння засудженого, 

спрямовані на уникнення приведення обвинувального вироку суду до виконання. 

Про ухилення засудженого від відбування покарання може свідчити зміна анкетних 

даних або зовнішності, підробка особистих документів, зміна місця постійного 

проживання або роботи тощо. 

Ухиленням від відбування покарання у вигляді штрафу слід визнати несплату 

засудженим вказаної у вироку суми за наявності реальної можливості її сплатити. 
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Якщо ж несплата штрафу засудженим зумовлена неможливістю його сплатити у 

зв’язку з відсутністю доходів, це не можна розцінювати як ухилення від відбування 

покарання. 

Ухиленням від відбування покарання у виді позбавлення права обіймати певні 

посади можна вважати подальше перебування на посаді, обіймання якої заборонено 

судом, влаштування на аналогічну посаду в іншому підприємстві, установі чи 

організації, а ухиленням від відбування позбавлення права займатися певною 

діяльністю – подальше зайняття видом діяльності, яким заборонено займатись 

(наприклад, і далі займатися підприємницькою діяльністю, керувати транспортним 

засобом). 

Про ухилення від відбування громадських робіт може свідчити, наприклад, 

нез’явлення на виконання таких робіт, безпосередня відмова виконувати визначену 

органом місцевого самоврядування для засудженого роботу. Ухиленням від 

відбування виправних робіт чи службового обмеження для військовослужбовців є 

звільнення з роботи чи служби, переїзд у іншу місцевість тощо. 

Ухиленням від покарань, пов’язаних з обмеженням чи позбавленням волі, є 

зазвичай нез’явлення для відбування цих покарань або вияв навіть більш зухвалої 

поведінки засудженого. Зокрема, як ухилення від відбування покарання у виді 

обмеження волі слід розцінювати самовільне залишення місця обмеження волі, 

неповернення до місця відбування покарання особи, якій було дозволено 

короткочасний виїзд, після закінчення строку виїзду тощо. 

Ухиленням від відбування покарання у виді арешту, тримання в дисциплінарному 

батальйоні військовослужбовців, позбавлення волі на певний строк або довічного 

позбавлення волі є втеча з місця виконання цих покарань (арештного дому, 

дисциплінарного батальйону, кримінально-виконавчих установ, спеціальних 

виховних установ). 

Щодо ухилення від відбування позбавлення волі на певний строк, то такими 

діями також слід вважати неповернення до місця відбування покарання особи, якій 

було дозволено короткочасний виїзд, після закінчення строку виїзду.  

Якщо засуджений ухиляється від відбування покарання, то перебіг давності 

зупиняється і відновлюється лише з дня з’явлення засудженого для відбування 

покарання або з дня його затримання. З дня з’явлення засудженого для відбування 

покарання або його затримання перебіг давності відновлюється (а не починається 

спочатку). Час, який минув з дня набрання обвинувальним вироком суду законної 

сили до дня, коли засуджений почав ухилятися від відбування покарання, не втрачає 

свого значення. Він зберігається і зараховується до загального строку давності, що 

продовжує спливати. У цьому разі строки давності, передбачені пунктами 1–3 ч. 1 

ст. 80 КК, подвоюються. 

У тому разі, якщо на момент затримання засудженого, що ухилявся від 

відбування покарання, закінчилися строки давності, передбачені пунктами 1–3 ч. 1 

ст. 80 КК, і навіть після подвоєння цих строків, особа має бути звільнена від 

відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності.  

Якщо обвинувальний вирок суду не був виконаний з причин, що не залежали від 

засудженого (зокрема недбалість службових осіб; виникнення обставин 

непереборної сили), це не можна розцінювати як ухилення від відбування 
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покарання. Суди не повинні вважати ухиленням від відбування покарання, зокрема, 

неявку засудженого для відбування покарання, якщо він не був попереджений про 

необхідність такої явки у зв’язку з недбалістю органів виконання покарання, органів 

національної поліції тощо. Суди не повинні розцінювати як ухилення від покарання 

перебування особи на стаціонарному лікуванні від хвороби. Не є ухиленням від 

відбування покарання також випадки, коли про зміну (скасування) вироку суду 

першої інстанції (яким щодо особи було застосовано ст. 75 КК) апеляційним судом 

(відповідно до вироку якого особу засуджено до реального покарання) засудженому 

не було відомо з об’єктивних причин. До того ж засуджений не змінював місця 

проживання, роботи, не виїжджав за межі України тощо. 

Ухилення від відбування покарання як підстава для зупинення строків давності 

виконання обвинувального вироку є особливим юридичним фактом, питання 

вирішення якого належить до компетенції суду, а отже, цей факт слід 

встановлювати з дотриманням вимог процесуальної форми – лише після набрання 

законної сили обвинувальним вироком суду, яким особа буде визнана винною в 

ухиленні від відбування покарання. 

14. Подальше виконання покарання стосовно засудженого, який довів своє 

виправлення, є недоцільним. У такому разі закон дозволяє звільнити засудженого 

від відбування покарання до закінчення його строку (ст. 81 КК).  

Відповідно до ч. 1 ст. 81 КК умовно-дострокове звільнення від відбування 

покарання може застосовуватись до осіб, які відбувають покарання у виді виправних 

робіт, обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також до 

військовослужбовців, які засуджені до службових обмежень чи тримання в 

дисциплінарному батальйоні. 

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання осіб, які відбувають 

довічне позбавлення волі можливе лише після заміни цього покарання на позбавлення 

волі на певний строк у порядку здійснення помилування. У такому разі умовно-

дострокове звільнення від відбування покарання може бути застосовано тільки після 

фактичного відбуття тієї частини строку покарання, яка зазначена у п. 3 ч. 3 ст. 81 КК. 

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання особи, яка вчинила 

злочин до досягнення повноліття, згідно з ч. 1 ст. 107 КК застосовується лише у разі 

відбування покарання у виді позбавлення волі.  

Згідно з ч. 1 ст. 81 КК особу може бути умовно-достроково звільнено (повністю 

або частково) від відбування і додаткового покарання. Особа, яка вчинила злочин до 

досягнення повноліття, звільненню від додаткових покарань не підлягає. 

У резолютивній частині судового рішення має бути чітко зазначено, від якого саме 

основного чи додаткового покарання умовно-достроково звільняється засуджений. 

Якщо засуджений звільняється умовно- достроково від відбування і основного, і 

додаткового покарання, таке умовно-дострокове звільнення від відбування покарання 

є повним. Якщо засуджений звільняється умовно-достроково від відбування лише 

основного покарання, однак продовжує реально відбувати додаткове покарання, таке 

умовно-дострокове звільнення від відбування покарання є частковим. 

Додатковим покаранням, від якого суд може звільнити засудженого достроково 

(тобто до закінчення строку), є лише позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю. 
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У разі засудження особи до виправних робіт з призначенням додаткового 

покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю, з урахуванням положень ч. 1 ст. 81, ч. 3 ст. 55 КК суд може звільнити 

засудженого умовно-достроково від відбування додаткового покарання після 

фактичного відбуття засудженим встановленого ч. 3 ст. 81 КК відповідного строку 

виправних робіт. У цьому випадку строк додаткового покарання має обчислюватися 

з моменту набрання законної сили вироком суду, а мінімально необхідна для 

відбування частина строку додаткового покарання, після відбуття якої можливе 

умовно-дострокове звільнення від такого покарання, має визначатися тільки з 

урахуванням основного покарання у виді виправних робіт. 

Якщо ж особу було засуджено до основних покарань у виді обмеження волі, 

тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або позбавлення волі 

на певний строк з призначенням додаткового покарання у виді позбавлення права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, то з урахуванням 

положень ч. 1 ст. 81, ч. 3 ст. 55 КК суд може звільнити засудженого умовно-

достроково від відбування додаткового покарання лише з моменту відбуття 

засудженим відповідного строку зазначених основних покарань. У разі звернення 

відповідної особи до суду з клопотанням (поданням) про її умовно-дострокове 

звільнення від відбування додаткового покарання до відбуття засудженим цих 

основних покарань, суд повинен відмовити в задоволенні такого подання, оскільки 

засуджений не відбув відповідного строку додаткового покарання, який починає 

обраховуватися з моменту відбуття засудженим певних основних покарань. 

Якщо питання про умовно-дострокове звільнення від відбування додаткового 

покарання виникло після повного відбуття засудженим основного покарання, суд 

може повністю або частково звільнити його від додаткового покарання після 

фактичного відбуття встановленої законом частини останнього та за наявності 

інших зазначених у законі умов. 

Передумовою умовно-дострокового звільнення від відбування покарання є 

фактичне відбуття засудженим тієї частини строку призначеного покарання, яка 

зазначена у ч. 3 ст. 81 та ч. 3 ст. 107 КК. 

Якщо засуджений фактично не відбуває основного покарання, а звільнений від 

його відбування (зокрема на підставі ч. 1 ст. 75, ч. 1 ст. 79, ч. 1 ст. 104 КК), то він не 

може бути умовно-достроково звільнений від відбування покарання. 

Строк, після фактичного відбуття якого допускається застосування до засудженого 

умовно-дострокового звільнення від відбування покарання, залежить від ступеня 

тяжкості вчиненого злочину, форми вини, а також кримінального минулого особи 

(ч. 3 ст. 81, ч. 3 ст. 107 КК). 

Для вирішення питання про те, чи фактично відбув засуджений передбачений 

рішенням суду строк покарання, важливе значення має правильне визначення 

початкового та кінцевого моменту обрахування відбуття покарання.  

Початком строку відбування покарань у виді виправних робіт є день, з якого 

фактично розпочато відрахування із заробітку засудженої особи, але не раніше ніж 

вирок набрав чинності (ч. 1 ст. 43, ст. 47 КВК). 

Початок відбування покарання у виді обмеження волі обраховується з дня 

прибуття і постановки засудженого на облік у виправному центрі (ч. 1 ст. 58 КВК). 
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Якщо засуджений до позбавлення волі не тримався під вартою, то строк відбуття 

покарання такого засудженого потрібно рахувати також з дня його прибуття до 

колонії, в якій засуджений відбуватиме покарання. Якщо засуджений утримувався 

під вартою, то у строк покарання за правилами, передбаченими у ст. 72 КК, 

зараховується час попереднього ув’язнення під вартою, а також час слідування під 

вартою до виправного центру або місця позбавлення волі.  

В аналогічний спосіб має обчислюватися строк відбуття покарання і щодо 

засудженого до позбавлення волі, який згідно з ч. 1 ст. 89 КВК був залишений для 

відбування покарання в слідчому ізоляторі. 

Строк відбування покарання в дисциплінарному батальйоні обчислюється з 

моменту, зазначеного у вироку, з урахуванням відповідно до ст. 72 КК часу 

тримання військовослужбовця в місцях попереднього ув’язнення (частини 1, 4 

ст. 71 КВК), а також часу слідування під вартою до дисциплінарного батальйону. 

Кінцевий момент фактичного відбування засудженим строку покарання 

визначається відповідно до положень ч. 3 ст. 81 КК, з урахуванням положень ст. 73 

КК. 

Оскільки встановити ознаки виправлення засудженого в короткий строк 

відбуття покарання надзвичайно складно, суди повинні приділяти особливу 

увагу під час вирішення питання про умовно-дострокове звільнення від 

відбування покарання засуджених, що відбули менше мінімального строку 

покарання, встановленого для певного виду покарання нормами Загальної 

частини Кримінального кодексу України.  

Під час вирішення питання про умовно-дострокове звільнення від відбування 

покарання або заміну невідбутої частини покарання більш м’яким щодо 

засудженого, покарання якому було пом’якшено згідно з актом амністії, 

помилування або за рішенням суду, фактично відбута частина покарання повинна 

обчислюватись з огляду на покарання, встановлене актом амністії, помилування або 

рішення суду. 

Під час вирішення питання про умовно-дострокове звільнення від відбування 

покарання або заміну невідбутої частини покарання, визначеного за сукупністю 

злочинів або вироків, суд має зважати на строки покарання, визначеного ч. 3 ст. 81, ч. 

4 ст. 82 КК, для більш тяжкого злочину, а у разі однакового ступеня тяжкості злочинів, 

за які засуджено особу, – на строк, встановлений для умисного злочину, з урахуванням 

індивідуального ступеня тяжкості злочинів, що входять у сукупність, тощо. 

Відповідно до ч. 5 ст. 82 КК до осіб, яким покарання замінено більш м’яким, може 

бути застосовано умовно-дострокове звільнення за правилами, передбаченими 

ст. 81 КК. Строки фактичного відбуття засудженим покарання для застосування 

умовно-дострокового звільнення від подальшого відбування покарання в такому разі 

обраховуються з огляду на загальний строк покарання, призначеного вироком суду.  

15. Підставою умовно-дострокового звільнення від відбування покарання є 

виправлення засудженого, яке він має довести своєю сумлінною поведінкою і 

ставленням до праці (ч. 2 ст. 81 КК). Засуджений до позбавлення волі за злочин, 

учинений у віці до 18 років, має довести своє виправлення не лише сумлінною 

поведінкою та ставленням до праці, а й своїм ставленням до навчання (ч. 2 

ст. 107 КК). 
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У мотивувальній частині судового рішення має бути зазначено, у чому конкретно 

полягає сумлінність поведінки засудженого та сумлінність його ставлення до праці 

та навчання. 

Сумлінність поведінки засудженого може бути визначена судом через оцінку 

ставлення засудженого до вчиненого злочину, суспільного життя, режиму виконання 

чи відбування покарання, майбутнього життя тощо. Загальними показниками 

сумлінної поведінки, зокрема, є: визнання вини у вчиненому злочині; щире каяття 

(написання листів-каяття потерпілому, відшкодування завданих збитків або 

усунення заподіяної шкоди (повне або часткове), примирення з потерпілим); 

відвідування священнослужителя та участь у релігійних обрядах; допомога в 

розкритті інших злочинів; відмова від негативних зв’язків із кримінальним 

оточенням та впливу злочинної моралі; підтримання стійкого зв’язку з близькими; 

відновлення або створення сім’ї; невчинення дисциплінарних, адміністративних чи 

кримінальних порушень; підвищення освітнього рівня (зокрема через самоосвіту) та 

кваліфікації; участь у програмах диференційованого виховного впливу («професія», 

«творчість», «фізкультура і спорт», «духовне відродження», «підготовка до 

звільнення» тощо); участь у діяльності об’єднань громадян; здоровий спосіб життя; 

проходження курсів лікування від алкоголізму, наркоманії або іншого 

захворювання, що становить небезпеку для здоров’я інших осіб. 

Спеціальними показниками сумлінної поведінки під час відбування покарання у 

виді виправних робіт можна вважати точне виконання розпоряджень власника або 

уповноваженого ним органу; додержання трудової і технологічної дисципліни; 

трудового розпорядку; виконання вимог нормативних актів про охорону праці; 

дбайливе ставлення до майна власника, з яким укладено трудовий договір. Про 

сумлінність поведінки також свідчить своєчасне з’явлення засудженого за 

викликом до уповноваженого органу з питань пробації та повідомлення його про 

зміну місця проживання; періодичне з’явлення на реєстрацію до уповноваженого 

органу з питань пробації тощо (ч. 6 ст. 41 КВК). 

Спеціальними показниками сумлінної поведінки під час відбування покарання у 

виді службового обмеження для військовослужбовців, зокрема, є дотримання 

статутів та військового етикету; мужність і відвага, проявлені під час виконання 

військового обов’язку. 

Про сумлінність поведінки військовослужбовця, що відбуває покарання у виді 

тримання в дисциплінарному батальйоні, також може свідчити дотримання 

встановленого для дисциплінарного батальйону порядку і режиму відбування 

покарання; активна участь у виховній роботі, діяльності самодіяльної ради тощо. 

Про сумлінність поведінки засуджених, що відбувають покарання у виді 

обмеження волі чи позбавлення волі на певний строк, може свідчити свідоме і 

беззаперечне дотримання режиму відбування покарання та обов’язків, встановлених 

Правилами внутрішнього трудового розпорядку установ виконання покарання; 

виконання законних вимог та вказівок адміністрації; культура спілкування з 

представниками адміністрації та засудженими; подання прикладу для поведінки 

іншим засудженим; участь у самодіяльних організаціях засуджених та гуртках за 

інтересами; отримання заохочень, застосованих у порядку, визначеному 

ст. 130 КВК; дотримання засудженим санітарно-гігієнічних правил; прагнення 
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заздалегідь вирішити питання про трудове та побутове влаштування після 

звільнення з місць відбування покарання; розробка засудженим плану свого 

подальшого законослухняного життя; отримання гарантійних листів від сім’ї, що 

надала згоду на подальше проживання із засудженим тощо. 

Від сумлінної поведінки слід відрізняти пристосування засуджених до вимог 

адміністрації колонії з метою отримання пільг або уникнення покарання, тоді як 

реальна поведінка свідчить про негативну спрямованість особистості, або коли 

засуджені дотримуються вимог режиму тільки під контролем з боку адміністрації. 

Відмова в умовно-достроковому звільненні від відбування покарання 

засудженого виключно у зв’язку з тяжкістю вчиненого ним злочину або 

невідшкодуванням ним завданої злочином шкоди є неправильним застосуванням 

закону про кримінальну відповідальність. 

У разі, якщо засуджений за час відбування покарання притягувався до 

дисциплінарної відповідальності і має стягнення, що погашені, це не є підставою 

для відмови в застосуванні до нього умовно-дострокового звільнення від відбування 

покарання. Водночас дані про притягнення засудженого в минулому до 

дисциплінарної відповідальності слід брати до уваги для підтвердження висновку 

про наявність динаміки в поведінці засудженого.  

Про сумлінне ставлення засудженого до праці може свідчити: зразкове виконання 

трудових обов’язків; успіхи у змаганнях; підвищення продуктивності праці; 

покращення якості продукції; зниження собівартості продукції, раціональне 

використання робочого часу, сировини, матеріалів, енергії тощо; тривала та 

бездоганна робота; новаторство в праці; запровадження винаходів та 

раціоналізаторських пропозицій; сприяння масовій технічній творчості; підвищення 

кваліфікаційних розрядів; проходження виробничого навчання, загальноосвітньої і 

професійної підготовки, навчання в навчальних закладах; виконання робіт із 

благоустрою колоній і прилеглих до них територій, а також поліпшення житлово-

побутових умов засуджених або виконання допоміжних робіт із забезпечення 

колоній продовольством (для засуджених до позбавлення волі). 

Якщо засуджений не був зайнятий суспільно корисною оплачуваною працею в 

місцях позбавлення волі, однак систематично виконував лише роботи з благоустрою 

колоній і прилеглих до них територій, а також поліпшення житлово-побутових умов 

засуджених або допоміжні роботи із забезпечення колоній продовольством, суд у 

такому разі має оцінити конкретний вид робіт, що виконував засуджений, кількість 

відпрацьованого часу та його період, довідки про заохочення. 

Для військовослужбовців критеріями сумлінного ставлення до праці (служби) є: 

старанність, ініціатива та сумлінне виконання службових обов’язків, статутів та 

наказів; зразкове управління військами; високі показники в бойовій підготовці, 

оволодінні військовою технікою та озброєнням, інші заслуги перед Вітчизною, 

Збройними Силами України. 

Військовослужбовці строкової служби можуть довести своє виправлення також 

активною участю в діяльності самодіяльних рад. 

Про сумлінну працю засудженого додатково може свідчити отримання ним 

заохочень, передбачених відповідним законодавством (трудовим, кримінально-

виконавчим, воєнним). 



 621 

Звернути увагу судів на те, що зайняття засудженим суспільно корисною працею, 

виконання ним трудових обов’язків, норм виробітку без поліпшення якісних 

показників роботи, недопущення порушень трудової дисципліни самі по собі не 

можуть свідчити про його сумлінну працю. Таких осіб слід вважати такими, що 

лише «стали на шлях виправлення». 

Щодо осіб, які вчинили злочин у віці до 18 років, суду потрібно з’ясовувати, де 

вони проживатимуть, працюватимуть або навчатимуться, якщо до них буде 

застосоване умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. 

Вирішуючи питання про можливість застосування умовно-дострокового 

звільнення від відбування покарання після заміни невідбутої частини покарання більш 

м’яким, суд має зважати на загальний строк покарання, призначений вироком суду, а 

не на строк покарання, встановлений ухвалою суду про застосування ст. 82 КК.  

Рекомендувати сторонам провадження направляти в суд клопотання (подання) 

про умовно-дострокове звільнення засудженого від відбування покарання або заміну 

невідбутої частини покарання більш м’яким не пізніше ніж за десять днів до 

закінчення мінімально встановленої частини фактично відбутого покарання. 

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміна невідбутої 

частини покарання більш м’яким застосовуються суддею місцевого суду, в межах 

територіальної юрисдикції якого засуджений відбуває покарання, за клопотанням 

(поданням) прокурора, засудженого, його захисника, законного представника, 

органу або установи виконання покарань, а також інших осіб, установ або органів у 

випадках, встановлених законом. Суд має повідомляти ці органи та осіб про час і 

місце судового розгляду (частини 1-5 ст. 539 КК). 

Судам треба мати на увазі, що за наслідками розгляду клопотання (подання) 

про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання або заміну невідбутої 

частини покарання більш м’яким суд постановляє ухвалу, яка може бути 

оскаржена в апеляційному порядку. Оскарження прокурором ухвали суду щодо 

умовно-дострокового звільнення від відбування покарання або заміни невідбутої 

частини покарання більш м’яким зупиняє її виконання (ч.  6 ст. 539 КПК). 

У разі набрання законної сили ухвалою суду про відмову в задоволенні 

клопотання щодо умовно-дострокового звільнення засудженого від відбування 

покарання або заміни невідбутої частини покарання більш м’яким покаранням 

розгляд повторного клопотання з цього самого питання щодо осіб, засуджених за 

тяжкі та особливо тяжкі злочини до позбавлення волі на строк не менше п’яти років, 

може бути не раніше як через рік з дня винесення ухвали суду про відмову, а щодо 

засуджених за інші злочини та неповнолітніх засуджених – не раніше як через шість 

місяців (ч. 7 ст. 539 КПК). 

Умовою дострокового звільнення від відбування покарання є невчинення 

протягом невідбутої частини покарання нового злочину. Після оголошення ухвали 

суду про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання головуючий у 

судовому засіданні має попередити особу, щодо якої ухвалено рішення, про 

наслідки вчинення нею нового злочину, передбачені ч. 4 ст. 81, ч. 5 ст. 107 КК. 

Протягом контрольного строку звільнений умовно-достроково має остаточно 

підтвердити своє виправлення. Контрольний строк починає свій перебіг з дня 
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набрання законної сили рішенням суду про умовно-дострокове звільнення від 

відбування покарання. 

16. Позитивні зміни, що відбуваються в особистості засудженого і засвідчують 

процес його виправлення, дозволяють пом’якшити призначене йому покарання 

(ст. 82 КК). 

Передумовою для заміни невідбутої частини покарання більш м’яким є фактичне 

відбуття засудженим певної частини строку призначеного вироком суду покарання 

у вигляді позбавлення волі або обмеження волі. 

До неповнолітніх заміна невідбутої частини покарання більш м’яким не 

застосовується (ч. 4 ст. 107 КК). 

Строк, після фактичного відбуття якого допускається пом’якшення покарання 

засудженому, залежить від ступеня тяжкості вчиненого злочину, форми вини, а 

також кримінального минулого особи. Заміна невідбутої частини покарання більш 

м’яким може бути застосована тільки після фактичного відбуття тієї частини строку 

покарання, яка зазначена в ч. 4 ст. 82 КК. 

У разі заміни невідбутої частини основного покарання більш м’яким відповідно 

до ч. 2 ст. 82 КК засудженого також може бути звільнено і від додаткового 

покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю. Таке звільнення від додаткового покарання є безумовним. 

Для вирішення питання про те, чи фактично відбув засуджений передбачений 

рішенням суду строк покарання, важливе значення має правильне визначення 

початкового та кінцевого моменту обрахування відбування покарання.  

Початок відбування покарання у виді обмеження волі обраховується з дня 

прибуття і постановки засудженого на облік у виправному центрі (ч. 1 ст. 58 КВК).  

Якщо засуджений до позбавлення волі не тримався під вартою, то строк відбуття 

покарання такого засудженого треба рахувати також з дня його прибуття до колонії, 

в якій засуджений відбуватиме покарання.  

Якщо засуджений утримувався під вартою, то у строк покарання за правилами, 

передбаченими у ст. 72 КК, зараховується час попереднього ув’язнення під вартою, 

а також час слідування під вартою до виправного центру або місця позбавлення 

волі. В аналогічний спосіб має обчислюватися строк відбуття покарання і щодо 

засудженого до позбавлення волі, який згідно з ч. 1 ст. 89 КВК був залишений для 

відбування покарання в слідчому ізоляторі. 

Кінцевий момент фактичного відбування засудженим строку покарання 

визначається відповідно до положень ч. 4 ст. 82 КК, з урахуванням положень 

ст. 73 КК.  

Підставою для заміни невідбутої частини покарання більш м’яким є та обставина, 

що засуджений став на шлях виправлення. 

Свідченням того, що засуджений став на шлях виправлення, є позитивні зміни, 

що відбуваються в його особистості, підтверджені його сумлінною поведінкою і 

ставленням до праці (див. п. 15 постанови). У мотивувальній частині судового 

рішення має бути зазначено, у чому конкретно полягає сумлінність поведінки 

засудженого та сумлінність його ставлення до праці. 

Відсутність довідок про майбутнє місце роботи засудженого не може бути 

підставою для відмови в застосуванні ст. 82 КК. Водночас слід визнати 
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перспективним підхід, згідно з яким засуджений, що претендує на заміну невідбутої 

частини покарання виправними роботами (як і будь-якими іншими більш м’якими 

видами покарання), має розробити план свого подальшого законослухняного життя. 

За змістом ч. 1 ст. 82 КК особам, що відбувають покарання у виді обмеження або 

позбавлення волі, невідбута частина покарання може бути замінена будь-яким більш 

м’яким строковим видом покарання. 

Особам, що відбувають покарання у виді обмеження чи позбавлення волі, 

невідбута частина цих покарань не може бути замінена штрафом. 

Під час вирішення питання про заміну покарання більш м’яким суд може 

застосувати строкові покарання не лише на один щабель нижче від призначеного 

судом покарання, а й на декілька щаблів. Визначаючи вид та міру більш м’якого 

строкового покарання, суд з урахуванням ступеня виправлення засудженого (його 

ставлення до вчиненого злочину, суспільного життя, режиму відбування покарання, 

майбутнього життя та праці) має орієнтуватися на систему покарань (ст. 51 КК), в 

якій покарання розташовані від більш м’якого до менш м’якого.  

У разі заміни невідбутої частини покарання більш м’яким, засудженому має бути 

визначене покарання, необхідне і достатнє для його подальшого виправлення та 

запобігання новим злочинам. Більш суворий вид покарання з передбачених законом 

визначається лише у разі, якщо менш суворий вид покарання буде недостатнім для 

подальшого виправлення засудженого та запобігання вчиненню ним нових злочинів.  

Розглядаючи клопотання (подання) про заміну невідбутої частини покарання у 

виді позбавлення волі на певний строк, суд може замінити це покарання на 

обмеження волі, арешт, виправні чи громадські роботи, позбавлення права обіймати 

певні посади або займатися певною діяльністю (у разі, коли злочин, за який 

засуджений відбуває покарання, був пов’язаний з його посадою або із зайняттям 

ним певною діяльністю).  

Невідбута частина покарання у виді обмеження волі може бути замінена 

арештом, виправними чи громадськими роботами, позбавленням права обіймати 

певні посади або займатися певною діяльністю (у разі, коли злочин, за який 

засуджений відбуває покарання, був пов’язаний з його посадою або із зайняттям 

ним певною діяльністю). 

Обираючи вид більш м’якого покарання, суд не зобов’язаний призначати його 

виключно в мінімальній чи максимальній межі. Таке покарання може бути 

призначене на будь-який строк, однак у межах, установлених у Загальній частині КК 

для цього виду покарання. 

Звернути увагу судів, що під час визначення більш м’якого виду покарання, на 

яке замінюється невідбута частина покарання, суди повинні визначити строк більш 

м’якого виду покарання, на яке замінюється невідбута частина покарання, та не 

призначати більш м’яке покарання, яке перевищує невідбутий строк покарання, 

призначений вироком, або строк якого перевищує строк, установлений у Загальній 

частині КК для цього виду покарання. 

Визначаючи вид більш м’якого покарання в порядку ст. 82 КК, суди мають 

враховувати положення кримінального закону щодо неможливості застосування у 

разі заміни невідбутої частини покарання певних видів покарань до певних 

категорій осіб (частини 3 ст. 56, 57, 60, 61 КК). 
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Особи, яким покарання було замінено більш м’яким, можуть бути умовно-

достроково звільнені і від цього, більш м’якого покарання за правилами, 

передбаченими ст. 81 КК. 

Після оголошення ухвали суду про заміну невідбутої частини покарання більш 

м’яким головуючий у судовому засіданні має попередити особу, щодо якої ухвалено 

рішення, про наслідки вчинення нею нового злочину, передбачені ч. 6 ст. 82 КК. 

Якщо особа, відбуваючи більш м’яке покарання, вчинить новий злочин, суд до 

покарання за знову вчинений злочин приєднує невідбуту частину більш м’якого 

покарання за правилами, передбаченими у статтях 71 і 72 КК. 

Новим вчиненим злочином у контексті ч. 6 ст. 82 КК слід вважати будь-який знов 

вчинений особою злочин, за винятком ухилення особи від відбування заміненого 

більш м’якого покарання в порядку ст. 82 КК.  

17. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей 

віком до трьох років (ст. 83 КК), є спеціальним видом звільнення від відбування 

покарання жінок. 

Передумовою звільнення від відбування покарання на підставі ч. 1 ст. 83 КК є 

відбування вагітною жінкою або жінкою, яка має дітей віком до трьох років, певного 

виду покарання: обмеження волі та позбавлення волі на певний строк (крім випадків 

засудження до позбавлення волі на строк більше п’яти років за тяжкі та особливо 

тяжкі злочини).  

Звільнення від відбування додаткового покарання вагітних жінок і жінок, які 

мають дітей віком до трьох років, закон не передбачає. 

Звернути увагу судів, що цей вид звільнення від відбування покарання 

застосовується лише після набрання вироком законної сили і з моменту фактичного 

початку відбування призначеного у вироку суду покарання. 

У разі, якщо засуджена до обмеження чи позбавлення волі звернулася до суду з 

поданням про звільнення її від відбування покарання у зв’язку з вагітністю або 

необхідністю утримання дитини віком до трьох років до початку фактичного 

відбування покарання або під час ухилення від відбування покарання, то така 

засуджена не може бути звільнена від відбування покарання на підставі ст. 83 КК. 

До такої особи за наявності передбачених законом підстав може бути застосовано 

відстрочку виконання вироку (п. 2 ч. 1 ст. 536 КПК). 

Якщо суд на етапі засудження особи (ухвалення вироку) не знайшов підстав для 

застосування щодо жінки, яка має дитину віком до трьох років, положень ст. 79 КК, 

то суд, що розглядає подання про звільнення жінки від відбування покарання на 

підставі ст. 83 КК після звернення вироку до виконання, не повинен задовольняти 

таке подання (якщо не змінилися фактичні обставини справи).  

Підставами звільнення від відбування покарання жінки за ч. 1 ст. 83 КК є стан її 

вагітності або наявність у жінки дітей віком до трьох років. Стан вагітності або 

наявність у жінки дитини має бути підтверджений документально. 

Умовами звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають 

дітей віком до трьох років, є конкретні обставини справи, які дозволяють суду 

ухвалити (з урахуванням можливості виконання жінкою вимог, зазначених у ч. 5 ст. 

83 КК) позитивне рішення про застосування щодо жінки ч. 1 ст. 83 КК. Такими 
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умовами є конкретні обставини справи, що характеризують ступінь тяжкості 

вчиненого злочину, особу засудженої, інші обставини справи. 

Порівняно із застосуванням ст. 79 КК закон висуває додаткові умови для 

звільнення від відбування покарання за підставами, передбаченими аналізованою 

нормою. Згідно з ч. 2 ст. 83 КК воно застосовується до засудженої, яка має сім’ю або 

родичів, що дали згоду на спільне з нею проживання, або яка має можливість 

самостійно забезпечити належні умови для виховання дитини. 

Застосування звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які 

мають дітей віком до трьох років, є правом, а не обов’язком суду. 

Під час вирішення питання про застосування ст. 83 КК суд має визначити строк, 

на який засуджена жінка звільняється від відбування покарання. Він визначається в 

межах строку, на який згідно із законом жінку може бути звільнено від роботи у 

зв’язку з вагітністю, пологами і до досягнення дитиною трирічного віку. 

Нагляд за звільненими від відбування покарання вагітними жінками і жінками, 

які мають дітей віком до трьох років, здійснює уповноважений орган з питань 

пробації за місцем проживання (ч. 3 ст. 83 КК). 

Правові наслідки звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які 

мають дітей віком до трьох років, після закінчення контрольного строку або смерті 

дитини можуть бути різними. На їх визначення судом впливає поведінка засудженої 

протягом контрольного строку. 

Після досягнення дитиною трирічного віку або в разі її смерті суд залежно від 

поведінки засудженої може звільнити її від покарання або замінити його більш 

м’яким покаранням чи направити засуджену для відбування покарання, призначеного 

за вироком. У цьому разі суд може повністю або частково зарахувати у строк 

відбування покарання час, протягом якого засуджена не відбувала покарання (ч. 4 ст. 

83 КК). 

Негативні правові наслідки можуть настати для жінки і до закінчення 

контрольного строку. Засуджена може бути за поданням контролюючого органу 

направлена для відбування покарання, призначеного за вироком, і до досягнення 

дитиною трирічного віку. Це може статися, якщо жінка: відмовляється від дитини; 

передала дитину в дитячий будинок; зникла з місця проживання; ухиляється від 

виховання дитини; ухиляється від догляду за дитиною; систематично вчинює 

правопорушення, що тягнуть за собою адміністративні стягнення і свідчать про її 

небажання стати на шлях виправлення (ч. 5 ст. 83 КК). 

Якщо в період звільнення від відбування покарання засуджена вчинила новий 

злочин, суд призначає їй покарання за правилами, передбаченими у статтях 

71 і 72 КК. 

18. Особи, які під час відбування покарання захворіли на психічну хворобу, що 

позбавляє їх можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними, 

можуть бути звільнені від покарання або від відбування покарання (ч. 1 ст. 84 КК). 

Це стосується й тих осіб, які захворіли до засудження, але під час відбуття 

покарання їхня хвороба внаслідок прогресування набула характеру, зазначеного в 

Переліку захворювань, які є підставою для подання до суду матеріалів про 

звільнення засуджених від подальшого відбування покарання, а також тих осіб, які 
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захворіли на психічну хворобу на стадії досудового розслідування, однак хворобу 

було виявлено лише в процесі відбування покарання. 

Передумовою звільнення від покарання або його відбування осіб, які захворіли на 

психічну хворобу, є реальне відбування особою покарання, призначеного вироком 

суду.  

Підставою звільнення від покарання або його відбування осіб, зазначених у ч. 1 

ст. 84 КК, є їх захворювання на психічну хворобу, що позбавляє їх можливості 

усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними. 

За змістом закону осіб, які захворіли на психічну хворобу, може бути звільнено 

від покарання або його відбування. 

Звільнення від покарання осіб, які під час відбування покарання захворіли на 

психічну хворобу, що позбавляє їх можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) 

або керувати ними, застосовується у випадках, якщо суд дійде висновку, що така 

особа не є суспільно небезпечною і не потребує застосування примусових заходів 

медичного характеру. Таку особу суд може передати на піклування родичам або 

опікунам з обов’язковим лікарським наглядом (ч. 6 ст. 94 КК). 

Якщо суд дійде висновку, що особа, яка під час відбування покарання захворіла 

на психічну хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії 

(бездіяльність) або керувати ними, є суспільно небезпечною, така особа звільняється 

від відбування покарання із застосуванням примусових заходів медичного 

характеру, передбачених ст. 94 КК. 

Для об’єктивної оцінки ступеня небезпечності психічно хворого для себе або 

інших осіб суд має спочатку з’ясувати думку експертів-психіатрів стосовно виду 

примусових заходів медичного характеру, які можуть бути призначені психічно 

хворій особі, а потім, з урахуванням висновків експертів і характеру вчиненого цією 

особою суспільно небезпечного діяння, ухвалити рішення про вид примусових 

заходів медичного характеру (тип психіатричного закладу, який його здійснюватиме).  

В ухвалі суду не треба наводити назву конкретного психіатричного закладу, до 

якого має бути госпіталізована неосудна особа, і вказувати строк застосування 

примусового заходу медичного характеру, проте треба зазначити про скасування з 

часу доставки (прийому) до цього закладу запобіжного заходу (якщо останній був 

застосований). Копії ухвали суду про застосування примусових заходів медичного 

характеру після набрання законної сили надсилаються судом на виконання: у разі 

призначення амбулаторної допомоги – до закладу охорони здоров’я, який надає 

психіатричну допомогу за місцем проживання особи, або до органу, в якому 

тримається засуджений; у разі примусової госпіталізації особи до психіатричного 

закладу зі звичайним наглядом – до закладу охорони здоров’я, в якому лікується 

ця особа, а в разі її перебування вдома – до закладу охорони здоров’я за місцем її 

проживання і в обох випадках, за потреби, – до органів поліції; у разі примусової 

госпіталізації особи до психіатричного закладу з посиленим чи суворим наглядом 

або тримання її під вартою – до органу поліції, на який покладається виконання 

рішення суду про госпіталізацію. В усіх цих випадках копії судових рішень 

направляються також в експертну установу, де особа перебувала на обстеженні. 
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Звільнення від покарання або його відбування осіб, які захворіли на психічну 

хворобу під час відбування покарання (ч. 1 ст. 84 КК), допускається за наявності 

двох критеріїв: медичного та юридичного. 

Медичний критерій має засвідчувати наявність у особи психічного захворювання. 

Перелік психічних захворювань визначено в розділі 6 Переліку захворювань, які є 

підставою для подання до суду матеріалів про звільнення засуджених від 

подальшого відбування покарання (Додаток 12 до Порядку організації надання 

медичної допомоги засудженим до позбавлення волі, затвердженого наказом МЮУ 

та МОЗ України від 15 серпня 2014 р. № 1348/5/572).  

Якщо наявне в особи психічне захворювання не входить до Переліку 

захворювань, які є підставою для подання до суду матеріалів про звільнення 

засуджених від подальшого відбування покарання, суд має відмовити в задоволенні 

подання про звільнення особи від відбування покарання у зв’язку з психічною 

хворобою.  

Наявність у засудженого психічного захворювання має бути підтверджено актом 

психіатричного обстеження засудженого в стаціонарних умовах спеціалізованої 

психіатричної лікарні (відділення) Державної кримінально-виконавчої служби 

України.  

Висновок спеціальної психіатричної експертної комісії й особова справа 

засудженого разом із поданням про звільнення від відбування покарання внаслідок 

психічної хвороби надсилається до суду начальником органу або установи 

виконання покарань (ч. 4 ст. 154 КВК). 

У такому висновку має бути зазначено, чи потребує особа: передачі її на 

піклування родичам або опікунам з обов’язковим лікарським наглядом (ч. 6 

ст. 94 КК) або застосування стосовно неї певного примусового заходу медичного 

характеру (частини 3–5 ст. 94 КК). 

Суди повинні критично оцінювати зазначені акти з погляду їх наукової 

обґрунтованості, переконливості й вмотивованості, оскільки ці акти є доказами у 

справі, які не мають наперед установленої сили, не є обов’язковими для суду, але 

незгода з ними має бути вмотивована у відповідній ухвалі суду. Коли ж акти є 

недостатньо зрозумілими, неповними або виникає потреба у з’ясуванні додаткових 

питань, суд повинен викликати в судове засідання спеціаліста-психіатра, а за певних 

умов – призначити додаткове чи повторне обстеження. 

Тимчасовий розлад психічної діяльності особи, який позбавляє її можливості 

усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними, що настав після вчинення 

злочину (як до постановлення вироку, так і під час відбування покарання), також 

може бути підставою для застосування примусових заходів медичного характеру. 

Засуджені, щодо яких службовою перевіркою встановлено, що їх хвороба є 

результатом навмисного заподіяння собі ушкоджень під час відбування покарання, 

на звільнення від подальшого відбуття покарання через хворобу не подаються, за 

винятком випадків, коли під час заподіяння таких ушкоджень особа перебувала в 

стані гострого психічного розладу, що підтверджено лікарями-фахівцями.  

Судам слід мати на увазі, що у разі погіршення стану здоров’я засудженого після 

відмови судом у його звільненні від подальшого відбуття покарання через хворобу 
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повторно таке подання може бути надіслано до суду на підставі відповідного 

висновку комісії незалежно від часу винесення судом рішення про відмову. 

Юридичний критерій має засвідчувати те, що психічні хвороби позбавляють 

особу можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними. 

Висновок про наявність юридичного критерію робить суд, спираючись на 

результати судово-психіатричної експертизи.  

Як і медичний критерій, юридичний критерій звільнення від покарання та його 

відбування має бути доведений під час судового розгляду. Якщо під час судового 

розгляду не встановлено, що особа внаслідок психічної хвороби позбавлена 

можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними, суд має 

відмовити в задоволенні подання про звільнення особи від відбування покарання у 

зв’язку з психічною хворобою. 

Під час вирішення питання про звільнення від покарання та його відбування за 

хворобою інші обставини, зокрема ступінь виправлення засудженого, вид та строк 

відбутого ним покарання, не повинні братися судом до уваги. Вирішальним у цьому 

питанні є те, наскільки психічна хвороба перешкоджає відбуванню покарання, 

загрожує життю засудженого або може призвести до серйозного погіршення його 

здоров’я чи інших тяжких наслідків. 

Особи, зазначені в ч. 1 ст. 84 КК, повинні звільнятися судом від покарання або від 

відбування покарання в цілому (як від основного, так і від додаткового). 

Правові наслідки звільнення від відбування осіб, які захворіли на психічну 

хворобу, залежать від стану особи. 

У разі припинення застосування примусових заходів медичного характеру через 

змінення психічного стану особи на краще суд може передати її на піклування 

родичам або опікунам з обов’язковим лікарським наглядом (ч. 3 ст. 95 КК). 

Після припинення застосування примусових заходів медичного характеру 

через одужання особи, які захворіли на психічну хворобу під час відбування 

покарання, можуть підлягати подальшому відбуванню покарання, якщо не 

закінчилися строки давності, передбачені статтями 49 або 80 К?К, або відсутні 

інші підстави для звільнення від покарання. Час, протягом якого до осіб 

застосовувалися примусові заходи медичного характеру, зараховується в строк 

покарання за правилами, передбаченими в ч. 5 ст. 72 КК, а один день примусових 

заходів медичного характеру дорівнює: одному дню покарань у виді арешту, 

тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, позбавлення волі; 

двом дням обмеження волі; трьом дням виправних робіт або службового 

обмеження для військовослужбовців; восьми годинам громадських робіт (ч.  4 

ст. 84, ст. 540 КПК). 

Вирішуючи питання про подальше відбування особою таких покарань, як штраф, 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, 

позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного 

класу, конфіскація майна, суд може пом’якшити покарання або повністю звільнити 

засудженого від їх відбування (ч. 5 ст. 72 КК). 

До осіб, які після вчинення злочину, але до постановлення вироку захворіли на 

психічну хворобу, що позбавляє їх можливості усвідомлювати свої дії 
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(бездіяльність) або керувати ними, застосовуються норми не інституту звільнення 

від покарання, а норми інституту примусових заходів медичного характеру.  

19. Кримінальний закон розрізняє дві категорії осіб, які можуть бути звільнені від 

покарання або від подальшого його відбування за тяжкою хворобою (ч. 2 ст. 84 КК): 

осіб, які після вчинення злочину, але до постановлення вироку захворіли на тяжку 

хворобу, та осіб, які під час відбування покарання захворіли на тяжку хворобу. 

Звільнення від покарання за хворобою осіб, які після вчинення злочину, але до 

постановлення вироку захворіли на тяжку хворобу, що перешкоджає відбуванню 

покарання, вирішується судом, який ухвалює вирок, на стадії ухвалення вироку.  

Звільнення від покарання осіб, які під час відбування покарання захворіли на 

тяжку хворобу, що перешкоджає відбуванню покарання, здійснюється судом, у 

межах територіальної юрисдикції якого засуджений відбуває покарання, на стадії 

виконання вироку суду. 

Передумовою звільнення від покарання або його відбування осіб, які після 

вчинення злочину, але до постановлення вироку захворіли на тяжку хворобу, є їх 

засудження.  

Передумовою звільнення від покарання або його відбування осіб, які під час 

відбування покарання захворіли на тяжку хворобу, є відбування такими особами 

призначеного вироком суду певного виду та міри покарання. 

Підставою звільнення від покарання або його відбування осіб, зазначених у ч. 2 

ст. 84 КК, є їх захворювання на тяжку хворобу. 

Звільнення від покарання осіб, які після вчинення злочину або постановлення 

вироку захворіли на тяжку хворобу, допускається за наявності двох критеріїв: 

медичного та юридичного. 

Не відповідають положенням кримінального процесуального закону в частині 

вмотивованості та обґрунтованості рішення судів, у яких суди обмежуються лише 

констатацією того, що особа потребує звільнення від покарання за хворобою на 

підставі ч. 2 ст. 84 КК, без розкриття змісту медичного та юридичного критеріїв. 

Медичний критерій має засвідчувати наявність у особи тяжкого захворювання, 

визначеного Переліком захворювань, які є підставою для подання до суду матеріалів 

про звільнення засуджених від подальшого відбування покарання.  

У виняткових випадках, забезпечуючи верховенство права, якщо суд дійде 

висновку про те, що захворювання, на яке страждає засуджений, є тяжким і таким, 

що перешкоджає засудженому відбувати покарання, суд має ухвалити рішення про 

звільнення засудженого від покарання (його відбування) на підставі ч. 2 ст. 84 КК і в 

тих випадках, коли наявне в особи захворювання не входить до Переліку 

захворювань, які є підставою для подання до суду матеріалів про звільнення 

засуджених від подальшого відбування покарання. 

Ухвалюючи рішення про застосування ч. 2 ст. 84 КК, суд має зазначити, на яке 

саме захворювання, що стало підставою для звільнення засудженого від покарання, 

страждає особа. Наявність у обвинуваченого тяжкого захворювання має бути 

підтверджено висновком лікарсько-консультативної комісії. 

Звільнення від відбуття покарання за хворобою може бути застосоване судом до 

тих засуджених, яким тяжка хвороба перешкоджає відбуванню покарання. 
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Вирішуючи питання про звільнення від відбуття покарання за хворобою, суди 

мають забезпечити індивідуальний підхід до кожного засудженого. 

Під час вирішення питання про можливість звільнення особи від покарань у 

виді штрафу; позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або 

кваліфікаційного класу; позбавлення права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю; громадських чи виправних робіт; конфіскації майна, за 

тяжкою хворобою, суд має встановити, наскільки відбування (виконання) цих 

покарань загрожує життю особи або може призвести до серйозного погіршення 

здоров’я чи інших тяжких наслідків. Встановивши, що тяжка хвороба 

перешкоджає відбуванню одного із зазначених вище видів основного покарання, 

однак не перешкоджає виконанню одного чи декількох зазначених вище видів 

додаткового покарання, суд має ухвалити рішення про звільнення від покарання 

лише основного покарання, зазначивши про необхідність продовження виконання 

додаткового покарання. 

Час виникнення тяжкої хвороби в контексті права на звільнення від покарання не 

повинен впливати на вирішення питання про звільнення від покарання (його 

відбування). 

Юридичний критерій звільнення від покарання за хворобою зобов’язує суд, крім 

врахування характеру захворювання обвинуваченого (засудженого), врахувати також 

тяжкість вчиненого злочину, особу винного та інші обставини справи. 

Проаналізувавши всі обставини справи в сукупності, суд може ухвалити рішення або 

про звільнення від покарання, або про звільнення від відбування покарання за 

хворобою. 

Рішення про звільнення від покарання за хворобою суд може ухвалити в тих 

випадках, якщо призначене особі покарання не є довгостроковим або якщо 

засуджений вже відбув значну частину покарання, а довготривалий курс лікування, 

що належить пройти обвинуваченому (засудженому), з очевидністю перекриває 

невідбуту частину покарання у зв’язку з тяжкістю захворювання або його 

невиліковністю. 

У тому ж випадку, якщо у суду є підстави вважати, що згодом особа може 

вилікуватися, суд з урахуванням положень ч. 4 ст. 84 КК має ухвалити рішення про 

звільнення від відбування покарання за хворобою. 

Звільнення від покарання за хворобою має умовний характер. 

Лікування від тяжкої хвороби у строк відбування покарання не зараховується. 

Якщо особа, яка була звільнена від відбування покарання за хворобою (ч. 2 ст. 84 

КК), протягом невідбутої частини покарання вчинила новий злочин, суд призначає 

їй покарання за правилами, передбаченими у статтях 71 і 72 КК. 

20. Звільнення від покарання військовослужбовця у зв’язку з непридатністю його 

до військової служби за станом здоров’я (ч. 3 ст. 84 КК) є спеціальним видом 

звільнення від покарання військовослужбовців. 

Передумовою звільнення військовослужбовця від покарання є його засудження 

до одного з таких основних покарань, як службові обмеження для 

військовослужбовців, арешт, тримання в дисциплінарному батальйоні 

військовослужбовців.  
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Підставою (медичною) є та обставина, що засуджений військовослужбовець став 

непридатним до військової служби за станом здоров’я. 

Непридатність військовослужбовця до військової служби за станом здоров’я має 

бути підтверджено висновком (постановою) військово-лікарської експертизи про 

непридатність до військової служби. Вирішенню судом питання про звільнення від 

покарання військовослужбовця має передувати звільнення військовослужбовця з 

військової служби. 

Якщо засуджений військовослужбовець був визнаний «обмежено придатним у 

воєнний час» і питання щодо його звільнення від покарання вирішується судом у 

воєнний час, то такий військовослужбовець не підлягає звільненню від покарання на 

підставі ч. 3 ст. 84 КК. Те саме стосується і випадків, коли військовослужбовець був 

визнаний «обмежено придатним до військової служби» в мирний час. 

Під час вирішення питання про звільнення від покарання військовослужбовця у 

зв’язку з непридатністю його до військової служби за станом здоров’я суд не 

повинен враховувати тяжкість вчиненого злочину, характер захворювання, особу 

засудженого та інші обставини справи. 

Питання про звільнення від покарання військовослужбовця вирішує суд, у межах 

територіальної юрисдикції якого засуджений військовослужбовець відбуває 

покарання (п. 1 ч. 2 ст. 539 КПК). 

21. Судам касаційної та апеляційної інстанцій слід систематично узагальнювати 

судову практику у справах про звільнення від покарання і орієнтувати суди на 

правильне застосування законодавства. 

23. Виключити з постанови «Про практику призначення судами кримінального 

покарання» від 24 жовтня 2003 року № 7 пункти 9–11. 

24. Визнати такими, що втратили чинність, постанову «Про практику застосування 

судами законодавства про звільнення від відбуття покарання засуджених, які 

захворіли на тяжку хворобу» від 28 вересня 1973 року № 8, постанову Пленуму 

Верховного Суду України «Про умовно-дострокове звільнення від відбування 

покарання і заміну невідбутої частини покарання більш м’яким» від 26 квітня 

2002 року № 2.  

 

Голова Верховного Суду  

 

Секретар Пленуму Верховного Суду  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 632 

ДОДАТОК З 

Акти впровадження результатів дисертації у правотворчість, 

правозастосовну діяльність,  

науково-дослідну сферу та навчальний процес 
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