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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. 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 виправда ними, 
обґрунтованими, узгодженими. 

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. Піонтков ський, 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 

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 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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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 випробу-
ванням 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. Маля  ренко, А. А. Музика, В. О. Навроцький, Є. С. Назимко, Ю. А. Пономаренко, 
Г. В. Плахотник, М. В. Романов, О. П. Рябчинська, 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 законодавства3 у 

сфері звільнення від покарання4, 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; 

– 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. 

3 Законодавство України використано станом на 1 квітня 2019 р.
4 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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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 та 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, 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 концеп-
цію 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 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;
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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);

12) на підставі масштабного вивчення та узагальнення судової практики 
запропоновано розв’язання виявлених системних проблем (зокрема вад і контро-
версійних 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;

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;
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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 
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 
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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 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 
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 
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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 
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» 
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(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 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.); «Гуманіза-
ція 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 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-
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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.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі дисертації висвітлені положення, що наведені вище – у структурній 
частині автореферату «Загальна характеристика роботи».

Розділ 1 «Концептуальні засади вчення про інститут звільнення від 
покарання» складається з чотирьох підрозділів.

У підрозділі 1.1. «Методологія дослідження та загальний стан наукової 
розробки вчення про інститут звільнення від покарання» проаналізовано різні 
філософські, загальнонаукові та приватнонаукові методи дослідження, якими 
послуговується сучасна кримінально-правова доктрина. Наведено також загальні 
принципи методології пізнання, критерії науковості юридичного знання, а також 
структура дослідження актуалізованих теоретичних і прикладних проблем.

Висвітлено, які власне під час дослідження інституту звільнення від покарання 
використані методи: діалектичний, системний (метод системно-структурного 
аналізу), формально-логічний (догматичний), соціологічний (вивчення документів 
та статистичний метод), кримінологічний, історико-правовий, порівняльно-
правовий, моделювання. Використання цих методів у поєднані з вивченням наукової 
розробки вчення про зазначений кримінально-правовий інститут дозволило 
встановити та запропонувати шляхи розв’язання раніше невирішених, недостатньо 
розроблених чи спірних проблем звільнення від покарання.

У цьому підрозділі, з-поміж іншого, представлені результати дослідження 
етапів становлення українського кримінального законодавства у сфері звільнення 
від покарання, починаючи з першої половини Х ст. і до сьогодення. На підставі 
вивчення зарубіжного кримінального законодавства встановлено традиційні 
та унікальні види звільнення від покарання, а також визначено перспективи 
запровадження в національне законодавство окремих із цих видів. 

У підрозділі 1.2. «Звільнення від покарання як інститут кримінального права 
України» підтримана теза про те, що проблема інститутів кримінального права 
у вітчизняній доктрині дотепер залишається недослідженою. Аргументовано 
раціональність виокремлення в структурі кримінального права підгалузей права, 
інститутів та субінститутів права, що зумовлено потребою логічної систематизації 
кримінально-правових норм.

Інститут звільнення від покарання характеризується певними ознаками, які 
дають змогу сформулювати визначення поняття кримінально-правового інституту 
звільнення від покарання (див. висновки), а також відмежувати цей інститут від іншого 
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інституту – інституту звільнення від кримінальної відповідальності. Дисертант (з 
урахуванням положень Конституції України, зарубіжного та національного досвіду 
законотворення) визнає перспективним дослідження проблеми трансформування 
інституту звільнення від кримінальної відповідальності в інститут звільнення від 
покарання. Водночас автор погоджується із вченими, які наразі відстоюють тезу 
про закріплення звільнення від кримінальної відповідальності як відмови від 
кримінального переслідування.

Наголошується, що норми про звільнення від покарання утворюють самостійний 
міжгалузевий комплексний інститут кримінального права, що має у своїй 
структурі певні субінститути (див. висновки). Зазначені субінститути виконують 
альтернативні регулятивні функції свого інституту.

Розділу ХІІ Загальної частини КК раціонально відповідатиме така назва: 
«Звільнення від покарання». Наведені аргументи на користь необхідності 
закріплення в КК визначення поняття звільнення від покарання. Акцентовано 
на тому, що в аспекті уніфікації термінологічні звороти, які використовуються в 
статтях 74–87 КК, мають адекватно розкривати зміст видів звільнення від покарання 
(запропоновані відповідні корективи до змісту цих норм).

Констатовано, що у дослідженнях вітчизняних криміналістів аспект оцінювання 
ефективності інституту звільнення від покарання певною мірою актуалізовано, 
однак майже не висвітлено. Доведено, що інститут звільнення від покарання є 
динамічним правовим інститутом. Своєю чергою, 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 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). 

У підрозділі 1.3. «Система видів звільнення від покарання» обґрунтовано, 
що передбачені нормами законодавства кримінального блоку види звільнення 
від покарання становлять єдину міжгалузеву систему, що визначає допустимі 
вітчизняним законодавством випадки незастосування найбільш суворого заходу 
державного примусу. На підставі проаналізованих ознак запропоновано визначення 
поняття системи видів звільнення від покарання (див. висновки). 

Види звільнення від покарання класифікуються юристами за різними 
критеріями. Проте класифікація є лише першим кроком у систематизації певних 
об’єктів. Запропоновано систематизувати види звільнення від покарання 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, до яких застосовуються загальні 
та спеціальні види звільнення від покарання.

Забезпечення системності зовнішніх зв’язків міжгалузевої системи видів 
звільнення від покарання має здійснюватися, зокрема, через усунення колізій 
між нормами про звільнення від покарання в законодавстві кримінального 
блоку. У процесуальних нормах необхідно визначити всі види звільнення від 
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покарання, що застосовуються під час ухвалення та виконання вироку. Відстрочку 
виконання вироку, як і інші види звільнення від покарання, варто регламентувати 
кримінальним законом з причин матеріального характеру кримінально-правових 
відносин, що виникають під час звільнення засуджених від відбування покарання. 
Своєю чергою норми кримінально-виконавчого права (ч. 3 ст. 37, ч. 6 ст. 42, ч. 9 
ст. 154 КВК) доцільно узгодити з відповідними кримінально-правовими нормами 
аналізованого інституту. Аргументовано, що законодавець має повернутися до 
власного позитивного законодавчого досвіду заміни невідбутої частини виправних 
робіт штрафом. 

Задля дотримання принципу невідворотності кримінальної відповідальності в 
аспекті de lega ferenda запропоновано такий алгоритм. Стосовно осіб, які нездатні 
відбувати або виконувати покарання з огляду на вік, інвалідність, працездатність, 
вагітність, наявність дітей, професію, суд вирішує спочатку питання щодо 
можливості заміни таким засудженим призначеного покарання більш м’яким видом 
покарання. У разі неможливості такої заміни, суд може вирішити питання про 
звільнення від призначення (або призначеного) покарання засуджених зазначених 
категорій.

У підрозділі 1.4. «Концепція принципів та загальних засад звільнення від 
покарання» вперше досліджено та розроблено в кримінально-правовій науці 
принципи і загальні засади звільнення від покарання. Задоволення соціального 
замовлення у цій сфері кримінального права зумовлено низкою обставин: 
неналежною якістю правових норм; ігноруванням судами базових положень 
інституту звільнення від покарання; типовими помилками у судовій практиці; 
суперечливим застосуванням закону; вимушеним послугуванням за аналогією 
принципами та загальними засадами іншого інституту – інституту призначення 
покарання.

Автором розроблено дефініцію поняття принципів звільнення від покарання 
(див. висновки) і визначено, що вони є основною, загальнообов’язковою ідеєю  для 
законодавця (становлять основу формування правових норм) та правозастосовувача, 
що відображає сутність, покликання та стандарти інституту звільнення від 
покарання. Система принципів звільнення від покарання 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). 

Розкрито зміст принципів звільнення від покарання, а також проілюстровано, 
який вияв ці принципи мають у законодавстві та практиці його застосування. 
Принципи звільнення від покарання перебувають у функціональному взаємо-
зв’язку між собою та загальними засадами звільнення від покарання (що 
відображають лише окремі грані принципів звільнення від покарання). Виявлено 
та проаналізовано досвід Європейського суду з прав людини щодо обґрунтування 
відповідних рішень в аспекті положень про звільнення засуджених від покарання. 
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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).

Аргументовано актуальність законодавчого впровадження загальних засад 
звільнення від покарання (в яких знайдуть частково своє відображення зазначені 
принципи). На думку автора, загальні засади звільнення від покарання складаються 
із універсальних критеріїв цих засад, які поширюються на всі без винятку види 
звільнення від покарання (це положення, що: зараз передбачені в ч. 1 ст. 74 КК; 
вимагатимуть врахування положень Загальної частини КК; зобов’яжуть суд 
віддавати перевагу у разі конкуренції видів звільнення від покарання лише 
певному його виду), та групових критеріїв цих засад, які поширюються лише на 
певні, об’єднані в групи, види 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).

Розділ 2 «Кримінально-правові проблеми звільнення від призначення 
покарання або призначеного покарання» містить три підрозділи.

У підрозділі 2.1. «Звільнення від призначення покарання у зв’язку із втратою 
особою суспільної небезпечності (ч. 4 ст. 74 КК)» проаналізовано передумови 
(вчинення винуватим злочину невеликої чи середньої тяжкості) та підстави 
застосування цього виду звільнення від покарання (втрата особою суспільної 
небезпечності).

Встановлено, що критеріями втрати особою суспільної небезпечності є                              
1) поведінка особи (вона має бути бездоганною) та 2) її ставлення до праці (воно 
має бути сумлінним). 

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. Запропоновано 
бездоганну поведінку особи визначати через оцінювання поведінки особи: 1) як 
особистості; 2) в сім’ї; 3) в суспільстві; 4) в трудовому (чи навчальному) колективі; 
5) як винуватого у вчиненому злочині. Обґрунтовано, що лише комплексний підхід 
дасть змогу суду об’єктивно та всебічно оцінити поведінку особи як бездоганну. 

Під час вивчення та узагальнення судової практики автором з’ясовано, що 
критерій «сумлінне ставлення до праці» суди тлумачать неоднозначно. Часто в 
судових рішеннях узагалі не відображено, в чому полягає сумлінне ставлення особи 
до праці, а якісні показники в роботі особи розкриваються вкрай рідко. Висловлено 
концепт, згідно з яким звичайна трудова діяльність (що не вирізняється якісно 
позитивними рисами в роботі чи службі) не дає підстав вважати ставлення особи до 
праці сумлінним. При цьому доведено, що висновок про втрату особою суспільної 
небезпечності суд може зробити на підставі оцінки сумлінного ставлення особи не 
лише до праці (як зазначено в законі), а й до зайняття будь-якою іншою суспільно 
корисною діяльністю. На противагу наявним законодавчим пропозиціям наведено 
аргументи на користь того, що критерій «сумлінне ставлення до праці» має бути 
залишений у ч. 4 ст. 74 КК, однак в іншій редакційній формі. 
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Розроблено кримінологічний портрет засудженого, звільненого від призначен ня 
покарання у зв’язку із втратою суспільної небезпечності. 

Для зменшення помилок у вирішенні питання про можливість застосування                        
ч. 4 ст. 74 КК суд має обов’язково 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).

Наголошено, що формулюючи резолютивну частину обвинувального вироку 
про застосування ч. 4 ст. 74 КК, суд повинен зазначити про те, що засуджений 
звільняється від призначення покарання. 

У підрозділі 2.2. «Звільнення від призначеного покарання у зв’язку з усуненням 
законом караності діяння, за яке засуджено особу (ч. 2 ст. 74 КК)» визначено 
причини, з якими пов’язано цей вид звільнення від покарання (див. висновки).

Обґрунтовано положення, відповідно до якого під час застосування ч. 2                                    
ст. 74 КК суди мають враховувати також зміни до приміток статей Кодексу. Судам 
треба мати на увазі також застереження, що містяться в Прикінцевих положеннях 
нових законів. Рекомендовано законодавцю закріпити в Прикінцевих положеннях 
усіх законів, якими усувається караність діяння, положення щодо необхідності 
перегляду судами кримінальних проваджень та зміни (у разі можливості) 
кваліфікації діянь засуджених.

Автор поділяє концепт стосовно того, що виключення з відомого «Переліку» 
певного наркотичного засобу чи психотропної речовини призводить до втрати ним 
ознак предмета злочинів у сфері обігу таких засобів або речовин. 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, який теж має зворотну дію в часі у 
визначених ст. 5 КК випадках. 

У процесі дослідження підтверджено, що 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. 

Наведені додаткові аргументи на користь наукової позиції про те, що  підготовка 
органами виконання покарання заяв до суду про звільнення засудженого від 
призначеного покарання за аналізованою підставою має відбуватися якнайшвидше.

У підрозділі 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)» доведено, що застосування положень цієї 
норми можливе в багатьох ситуаціях (див. висновки).

Зниження засудженому міри призначеного основного покарання, якщо вона 
перевищує мінімальну межу основного покарання, встановлену санкцією нового 
закону про кримінальну відповідальність, КК наразі не передбачає.

Обґрунтовано положення, згідно з яким, коли є підстави для одночасного 
застосування відповідних норм, зниження засудженому міри покарання на підставі 
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ч. 3 ст. 74 КК може відбуватися у такий спосіб: спочатку суд має знизити призначену 
засудженому міру покарання на підставі ч. 2 або ч. 3 ст. 68 КК, а потім на підставі 
ч. 1 ст. 691 КК визначити не більше 2/3 остаточного покарання.

Розділ 3 «Кримінально-правові проблеми звільнення від відбування 
покарання з випробуванням» складається з двох підрозділів.

У підрозділі 3.1. «Звільнення від відбування покарання з випробуванням                            
(ст.  75 КК)» висвітлено передумови, підстави, умови та правові наслідки цього 
виду звільнення від відбування покарання. 

На підставі масштабного вивчення та узагальнення судової практики 
обґрунтовано, 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. Доведено, що 
зазначені обставини суди мають враховувати лише комплексно. Розроблено 
кримінологічні портрети засуджених, що заслуговують на звільнення від відбування 
покарання з випробуванням (ст. 75 КК) за зазначені злочини.

Встановлено, що доволі часто (88,2 %) суди обмежуються лише формальною 
вказівкою про врахування ними обставини «тяжкість злочину». Суди, які змістовно 
вирішують це питання, враховують щонайменше п’ятнадцять обставин. 
Найпоширенішими з них є: добровільне відшкодування збитків (31,8 %), відсутність 
тяжких наслідків злочину (5,9 %), неактивна роль у вчиненні злочинів у співучасті 
(2,8 %), девіантна поведінка потерпілого (1,7 %). Перелік цих обставин за різні 
злочини дещо відрізняється. 

Досліджені обставини, що характеризують тяжкість злочину, яким суди надають 
вагомого значення у разі скасування рішень про застосування ст. 75 КК.

Врахування обставин, що характеризують особу винного, переважно не викликає 
складнощів у правозастосуванні. Суди посилаються майже на сорок обставин, котрі 
позитивно характеризують особу винного. Найпоширенішими є такі обставини: 
щире каяття (72,7 %), вчинення злочину вперше (52,7 %), позитивна характеристика 
засудженого за місцем проживання (51,4 %), визнання вини (43,4 %), активне 
сприяння розкриттю злочину (34,2 %), утримання винуватим дітей (25,3 %), стан 
його здоров’я (16,4 %), зайнятість працею чи підприємництвом (10,1 %), молодий 
вік засудженого (7,2 %), втрата ним суспільної небезпечності (4,0 %).

Проаналізовані найпоширеніші негативні характеристики особи винного, які в 
судовій практиці унеможливлюють застосування ст. 75 КК.

Під час вирішення питання про застосування ст. 75 КК суди враховують такі 
«інші обставини справи»: думку потерпілого (49,5 %); факт призначення судом 
винуватому більш м’якого покарання, ніж передбачено законом (8,6 %); факт 
вчинення винуватим злочину під час іспитового строку (3,1 %); вказівки суду 
касаційної інстанції щодо застосування ст. 75 КК (досить рідко).

Рішення судів про звільнення засудженого від відбування покарання з 
випробуванням є часто немотивованими (71,3 %). Обґрунтовано, що обставини, 
які характеризують тяжкість злочину, особу винного, інші обставини справи, суди 
мають аналізувати окремо, а не в контексті загальної засади, передбаченої п. 3                        
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ч. 1 ст. 65 КК, – під час вирішення питання про призначення покарання за вчинений 
злочин. В 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.

Найчастіше суди встановлюють іспитовий строк тривалістю три роки (43,1 %). 
Однак суди досить рідко наводять мотиви обрання тривалості іспитового строку 
(він має встановлюватися з урахуванням ступеня суспільної небезпечності злочину; 
особи винного; факторів, що належать до умов, за яких засуджений проходитиме 
іспитовий строк).

Суди переважно встановлюють обов’язки, що полегшують здійснення контролю 
з боку уповноваженого органу з питань пробації. Зокрема, у вивчених дисертантом 
судових рішеннях обов’язок повідомляти уповноважений орган з питань пробації 
про зміну місця проживання, роботи або навчання був покладений на засуджених 
у 82,4 % рішень; періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу 
з питань пробації – у 72,2 % рішень, а обов’язок не виїжджати за межі України 
без погодження з уповноваженим органом з питань пробації – у 64,9 % рішень. 
Інші обов’язки, передбачені ст. 76 КК, покладалися на засуджених у небагатьох 
випадках.

У підрозділі 3.2. «Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних 
жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років (ст. 79 КК)» доведено, що цей 
вид звільнення є одним зі спеціальних видів звільнення від відбування покарання 
жінок. Шляхом системного аналізу законодавства визначено, що передумовою 
застосування ч. 1 ст. 79 КК є засудження вагітної жінки або жінки, яка має дітей 
віком до семи років, лише до позбавлення волі на певний строк (крім випадків 
визначених законом). 

З дотриманням аurea mediocritas аргументовано, що підставами застосування  
ст. 79 КК є виключно наявність у жінки вагітності або дитини віком до семи 
років (що має бути підтверджено доказами). Додатково обґрунтовано тезу, що 
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. Підтримано 
наукову позицію, згідно з якою ст. 79 КК може бути застосована до жінки, яка є 
матір’ю усиновленої дитини або опікуном малолітньої дитини. До таких осіб 
запропоновано відносити і мачух. Водночас ст. 79 КК не можна застосовувати 
до жінки, яка позбавлена батьківських прав. Підтримано ідею щодо запозичення 
зарубіжного законодавчого досвіду – передбачити можливість застосування                                                                               
ст. 79 КК і до чоловіків, які самі виховують малолітню дитину. 

Умовами застосування ст. 79 КК слід вважати конкретні обставини справи (що 
характеризують ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винної, інші обставини 
справи), які дозволяють суду ухвалити позитивне рішення про застосування 
відповідних норм. Ці обставини суду слід оцінювати дещо в іншому аспекті, аніж 
у разі застосування ст. 75 КК. Суд за їх допомогою має оцінити виконання жінкою 
вимог ч. 5 ст. 79 КК.

Проаналізовано визначення судами іспитового строку, протягом якого 
жінка, щодо якої застосовано ст. 79 КК, повинна пройти випробування, а також 
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встановлення обов’язків, передбачених ст. 76 КК. Для більшості вагітних жінок 
суди справедливо встановлюють іспитовий строк не лише на час вагітності, а й до 
досягнення дитиною, яка народиться, певного віку.

Здійснено характеристику правових наслідків звільнення від відбування 
покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи 
років (вони можуть бути сприятливими або несприятливими для засудженої). 
Запропоновано вирішення в законі такої ситуації: якщо звільнена під час ухвалення 
вироку від відбування покарання жінка мимоволі втратила вагітність або її дитина 
померла, суд може, залежно від поведінки засудженої, звільнити її від покарання або 
замінити його більш м’яким покаранням чи направити її для відбування покарання 
згідно з вироком. 

Розділ 4 «Кримінально-правові проблеми звільнення від призначення 
покарання або звільнення від його відбування у зв’язку з давністю» складається 
з двох підрозділів. 

У підрозділі 4.1. «Звільнення від призначення покарання у зв’язку із закінченням 
строків давності притягнення до кримінальної відповідальності (ч. 5 ст. 74 КК)» 
досліджено передумову (вчинення особою злочину певного ступеня тяжкості) та 
підставу (сприятливе закінчення строків давності притягнення до кримінальної 
відповідальності) цього виду звільнення засудженого від призначення покарання. 

Сформульовано наукову позицію про те, що 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 лише тоді 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. Окрім того, строки 
давності мають значення і в тому випадку, коли підстави для застосування ст. 49 та 
ч. 5 ст. 74 КК виникли під час розгляду справи в апеляційному суді. 

В аспекті de lege ferenda обґрунтована необхідність закріплення звільнення особи 
від призначення покарання за ч. 5 ст. 74 КК як обов’язкового виду. Сформульовано 
висновки про те, коли закінчення строку давності притягнення до кримінальної 
відповідальності слід вважати сприятливим, а коли – навпаки.

У підрозділі 4.2. «Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням 
строків давності виконання обвинувального вироку (ст. 80 КК)» досліджено 
передумову звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків 
давності обвинувального вироку (засудження винного за вчинення злочину з 
призначенням покарання) та підставу (сприятливе закінчення строків давності 
виконання обвинувального вироку, визначених частинами 1 та 3 ст. 80 КК).

Автором сприйнято і розвинуто думку, відповідно до якої причини, через які 
не виконується обвинувальний вирок, не повинні залежати від волі засудженого. 
Питання про те, чи закінчився строк давності сприятливо для засудженого, має 
обов’язково вирішуватися судом у кожному випадку.

Ухиленням від відбування покарання є зазвичай умисні діяння засудженого, 
спрямовані на уникнення приведення обвинувального вироку суду до виконання 
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(зміна анкетних даних або зовнішності, підробка особистих документів, зміна місця 
постійного проживання або роботи). Описано способи ухилення від відбування 
конкретного покарання, які, на думку здобувача, залежать від виду призначеного 
судом покарання. У разі, якщо обвинувальний вирок суду не був виконаний з 
причин, що не залежали від засудженого, це не можна розцінювати як ухилення від 
відбування покарання. Встановлено, 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; перебування особи на стаціонарному 
лікуванні; випадки, коли про зміну (скасування) вироку суду першої інстанції (яким 
щодо особи було застосовано ст. 75 КК) апеляційним судом (відповідно до вироку 
якого скасовано звільнення від відбування покарання з випробуванням) засуджений 
не знав з об’єктивних причин. 

Наведені додаткові аргументи на користь позиції про те, 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.

Розділ 5 «Кримінально-правові проблеми дострокового звільнення від 
відбування покарання» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 5.1. «Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким                                  
(ст. 82 КК)» визначено передумову для заміни невідбутої частини покарання 
більш м’яким (фактичне відбуття засудженим певної частини строку призначеного 
вироком суду покарання у виді позбавлення волі чи обмеження волі), а також 
підставу (та обставина, що засуджений став на шлях виправлення). 

Встановлено, що під час застосування ст. 82 КК суди частіше практикують 
заміну невідбутої частини покарання у виді позбавлення волі на певний строк (93 %). 
Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким у порядку помилування наразі 
не передбачена (з цього приводу в аспекті de lega ferenda автором сформульовані 
законодавчі пропозиції).

Свідченням того, що засуджений став на шлях виправлення, є позитивні зміни, 
які відбуваються в його особистості, підтверджені його сумлінною поведінкою і 
ставленням до праці. На жаль, у 22,5 % вивчених рішень суди не зазначали, в чому 
саме полягає сумлінна поведінка засудженого. Сумлінність поведінки засудженого 
запропоновано визначати через оцінювання його ставлення до: 1) вчиненого 
злочину; 2) суспільного життя; 3) режиму відбування покарання; 4) майбутнього 
життя. Охарактеризовано врахування цих обставин судами. 

В судовій практиці найпоширенішими показниками сумлінної праці (що 
зазначалися у 76 % вивчених рішень) є те, що засуджений має заохочення в роботі 
(61,2 %), працює (28,9 %), бере участь у благоустрої колонії (9,2 %). Розроблено 
критерії «сумлінного ставлення до праці», що мають враховуватися судами.  

Підтримано висновки інших вчених про те, що під час вирішення питання 
про заміну покарання більш м’яким суд може застосувати строкові покарання 
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(крім службового обмеження та тримання в дисциплінарному батальйоні 
військовослужбовців) не лише на один щабель нижче від призначеного судом 
покарання, а й на декілька щаблів. Сформульовано законодавчі пропозиції, 
спрямовані на забезпечення поступового переходу під час обрання виду більш 
м’якого покарання судом з одного щабля на інший, з урахуванням підсистем 
покарань для різних категорій засуджених.

Акцентовано увагу на недопущенні типових помилок у разі застосування                        
ст. 82 КК: невизначення строку більш м’якого виду покарання, на яке замінюється 
невідбута частина покарання, а також призначення більш м’якого покарання, яке 
перевищує не відбутий строк покарання, призначений вироком, або строк якого 
перевищує строк, установлений у Загальній частині КК для більш м’якого виду 
покарання.

Аргументовано, що ст. 82 КК не може застосовуватися до військовослужбовця 
унаслідок неможливості продовження військової служби. Водночас доведено, що у 
разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, законодавець 
має передбачити винятки із загальних правил. Висунута й обґрунтована 
законодавча пропозиція – засудженим, які виявили бажання проходити військову 
службу за контрактом в особливий період, невідбута частина покарання може бути 
замінена на службові обмеження для військовослужбовців з правовими наслідками, 
передбаченими ч. 6 ст. 82 КК. 

В аспекті оцінки «якісного закону у сфері звільнення від покарання» констатовано 
відсутність у статтях 82 та 81 КК ознак легкодоступності, ясності та однозначності 
закону. Застосування цих норм 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 
ці поняття в законі не визначено. На практиці це призводить до неоднакового 
застосування закону та нерідко – корупції. Усуненню проблемної ситуації може 
сприяти розроблення концепцій формалізації матеріальної підстави заміни 
невідбутої частини покарання більш м’яким та умовно-дострокового звільнення 
від відбування покарання (див. висновки). З метою обмеження суддівського 
розсуду розроблено правила такої формалізації (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.

У підрозділі 5.2. «Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання 
(ст. 81 КК)» зроблено висновок про те, що закон дозволяє достроково звільнити 
засудженого від відбування покарання, якщо він довів своє виправлення, за умови 
невчинення нового злочину протягом невідбутого строку покарання. Найчастіше 
суди вирішують питання про умовно-дострокове звільнення від відбування 
покарання осіб, засуджених до позбавлення волі (83,1 %). Рідше – стосовно 
засуджених до виправних робіт (9,3 %) та обмеження волі (6,5 %). На думку 
автора, законодавчі рішення щодо встановлених видів покарань, а також тривалість 
фактичного їх відбуття (частини 1, 3 ст. 81 КК) є оптимальними та системно 
узгодженими. Підтримано позиції юристів, які допускають можливість застосування 
ст. 81 КК щодо засуджених до довічного позбавлення волі, яким це покарання в 
порядку помилування замінено не менше як на 25 років позбавлення волі.
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Визначено, що за змістом закону (ч. 1 ст. 81 КК) додатковим покаранням, від якого 
суд може звільнити достроково (тобто до закінчення строку), є лише позбавлення 
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Визначено правила 
дострокового звільнення від цього додаткового покарання.

Своє виправлення засуджений має довести сумлінною поведінкою і ставленням 
до праці. Розкрито поняття сумлінної поведінки. Вона може бути визначена судом 
через оцінювання поведінки засудженого в різних аспектах (таких самих, що і в 
разі застосування ст. 82 КК). Водночас запропоновано виокремлювати загальні 
(є однаковими для засуджених, що відбувають будь-які покарання) та спеціальні 
(диференціюються залежно від виду та порядку відбування покарання) показники 
такої поведінки. Зазначено, яку поведінку не варто оцінювати як сумлінну. 

Формальні посилання на те, що засуджений «сумлінно ставиться до праці», на 
практиці зустрічаються доволі часто (43,8 % рішень). Під час вирішення питання 
про застосування ст. 81 КК критеріями сумлінного ставлення до праці можуть 
визнаватися ті самі показники, що і під час вирішення питання про застосування               
ст. 82 КК. Однак кількість таких показників має бути більшою. Засуджених, що 
зайняті суспільно корисною працею без поліпшення її якісних показників, слід 
вважати такими, що лише «стали на шлях виправлення». 

Висвітлені типові ситуації в судовій практиці, за яких суди безпідставно 
відмовляють в достроковому звільненні від відбування покарання (зокрема, у разі 
врахування судом: ступеня тяжкості вчиненого злочину; стягнень, що погашені; 
невідшкодування завданої злочином шкоди засудженим, який не має заробітку). 

Вирішуючи питання про можливість застосування умовно-дострокового 
звільнення від відбування покарання після заміни невідбутої частини покарання 
більш м’яким, суд має виходити із загального строку покарання, призначеного 
вироком суду, а не зі строку покарання, встановленого ухвалою суду про 
застосування ст. 82 КК.

У підрозділі 5.3. «Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, 
які мають дітей віком до трьох років (ст. 83 КК)» встановлено, що передумовою 
звільнення від відбування покарання за ч. 1 ст. 83 КК є власне відбування вагітною 
жінкою або жінкою, яка має дітей віком до трьох років, певного виду покарання. 
Натомість суди нерідко помилково застосовують цей вид звільнення від відбування 
покарання під час ухвалення вироку. Обґрунтовано застереження: якщо суд під час 
ухвалення вироку не знайшов підстав для застосування ст. 79 КК, то звільняти від 
відбування покарання жінку, що почала відбувати покарання за ст. 83 КК (якщо не 
змінилися фактичні обставини справи) є недоцільним.  

Підставами застосування ст. 83 КК є наявність у жінки вагітності або дитини 
віком до трьох років (це має бути підтверджено доказами). Умовами – конкретні 
обставини справи (що характеризують ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу 
засудженої, інші обставини справи), які дозволяють суду ухвалити позитивне 
рішення про застосування ч. 1 ст. 83 КК. Водночас, порівняно із застосуванням                     
ст. 79 КК, закон висуває додаткові умови для застосування ст. 83 КК (вони 
визначені в ч. 2 цієї статті). У 56 % випадках застосування ст. 83 КК суди врахували 
ту обставину, що засуджена має сім’ю (найчастіше це чоловік); у 12 % – те, що 
засуджена має родичів (найчастіше це батько або мати засудженої); а у 32 % 
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випадків ту обставину, що засуджена мала можливість самостійно забезпечити 
належні умови для виховання дитини. 

 За результатами узагальнення судової практики встановлено, що в абсолютній 
більшості випадків (82 %) засуджені жінки звільнялися від відбування покарання 
до досягнення дитиною трирічного віку.

Правові наслідки застосування ч. 1 ст. 83 КК після закінчення контрольного 
строку або смерті дитини можуть бути різними (на їх визначення судом впливає 
переважно поведінка засудженої). Однак негативні правові наслідки можуть 
настати для жінки і до закінчення контрольного строку (ч. 5 ст. 83 КК). 

Розділ 6 «Кримінально-правові проблеми звільнення від призначеного 
покарання або звільнення від його відбування за хворобою» складається з трьох  
підрозділів.

У підрозділі 6.1. «Звільнення від призначеного покарання або звільнення від його 
відбування у зв’язку з психічною хворобою (ч. 1 ст. 84 КК)» підтримано позицію 
про те, що час виникнення психічної хвороби (про яку йдеться в ч. 1 ст. 84 КК)  
в контексті права на звільнення від покарання не має впливати на позитивне 
вирішення судом питання про застосування цієї норми. Важливим є те, що таку 
хворобу було виявлено саме під час відбування покарання. До осіб, які після 
вчинення злочину, але до постановлення вироку захворіли на психічну хворобу 
(ч. 3 ст. 19 КК), зазначену в ч. 1 ст. 84 КК, застосовуються не норми інституту 
звільнення від покарання, а примусові заходи медичного характеру.

Обґрунтовано тезу, відповідно до якої звільнення від призначеного покарання 
осіб з психічною хворобою 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 захворіла на психічну хворобу, є суспільно небезпечною, 
така особа звільняється від відбування покарання із застосуванням примусових 
заходів медичного характеру, передбачених ст. 94 КК.

Проаналізовано медичний та юридичний критерії звільнення від призначеного 
покарання або звільнення від його відбування за психічною хворобою (ч. 1 ст. 84 КК). 
Медичний критерій має засвідчувати наявність у особи психічного захворювання, 
включеного до розділу 6 Переліку захворювань, які є підставою для подання до 
суду матеріалів про звільнення засуджених від подальшого відбування покарання. 
Юридичний критерій має засвідчувати, що психічна хвороба позбавляє особу 
можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними. Додатково 
підтверджено тезу про те, що під час вирішення питання стосовно застосування                 
ч. 1 ст. 84 КК інші обставини (зокрема, вид і строк відбутого засудженим покарання, 
ступінь його виправлення), не повинні братися судом до уваги. 

Сприйнято і розвинуто думку, відповідно до якої особи, зазначені у ч. 1                              
ст. 84 КК, мають звільнятися судом від призначеного покарання або від відбування 
покарання в цілому (як від основного, так і від додаткового). Це зумовлено тим, 
що застосування до психічно хворого будь-якого покарання без усвідомлення ним 
мети, визначеної в ч. 2 ст. 50 КК, втрачає сенс.

У разі подальшого засудження осіб, до яких застосовувалися примусові заходи 
медичного характеру до постановлення вироку (ч. 3 ст. 19 КК), суд має застосовувати 
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припис, закріплений у ч. 4 ст. 84 КК (зокрема і щодо зарахування в строк покарання 
строку застосування зазначених заходів).    

У підрозділі 6.2. «Звільнення від призначеного покарання або звільнення від 
його відбування у зв’язку з тяжкою (не психічною) хворобою (ч. 2 ст. 84 КК)» 
акцентовано увагу на законодавчому розмежуванні категорій осіб, щодо яких 
може бути застосовано ч. 2 ст. 84 КК. 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 обвинуваченому 
(засудженому), з очевидністю перекриває невідбуту частину покарання у зв’язку з 
тяжкістю захворювання або його невиліковністю. За наявності ж підстав 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 
про своєрідне відстрочення відбування покарання). 

Проаналізовані передумови та підставу застосування ч. 2 ст. 84 КК. Розкрито 
медичний та юридичний критерії, які засвідчують наявність такої підстави. 
Обґрунтовано, що з метою дотримання принципу верховенства права суд може 
ухвалити рішення про застосування 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 може 
забезпечити лікування. Правильною слід вважати практику тих судів, які визнають 
доказом підтвердження наявності в особи тяжкого захворювання саме висновок 
лікарської комісії (зокрема висновок комісійної судово-медичної експертизи або 
висновок лікарсько-консультативної комісії медичного закладу).

Наголошено на тому, що тяжка хвороба має перешкоджати відбуванню покаран-
ня. Якщо тяжка хвороба не перешкоджає виконанню додаткового покарання, суд 
має ухвалити рішення про звільнення від призначеного покарання або звільнення 
від відбування лише основного покарання. 

Розкрито юридичний критерій звільнення від покарання за хворобою, який 
зобов’язує врахувати також тяжкість вчиненого злочину, особу винного та інші 
обставини справи. За матеріалами узагальнення судової практики доведено, що ці 
обставини впливають на рішення суду про можливість застосування ч. 2 ст. 84 КК в 
тих випадках, коли хвороба, на яку страждає особа, не загрожує її життю. В інших 
випадках вирішальне значення має не юридичний, а медичний критерій звільнення 
від покарання. Розроблено кримінологічний портрет звільненого від покарання у 
зв’язку з іншою (не психічною) хворобою.

Під час дослідження умовного характеру звільнення від покарання за хворобою 
констатовано, що лікування від тяжкої хвороби у строк відбування покарання не 
зараховується. На думку автора, суди справедливо 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.

Аргументована доцільність запровадження нового різновиду умовного звільнення 
від відбування покарання – осіб, хворих на наркоманію чи токсикоманію, з урахуванням 
ступеня тяжкості вчиненого злочину та їх згоди добровільно пройти курс лікування.
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Підрозділ 6.3. «Звільнення від призначеного покарання за хворобою військово-
службовців (ч. 3 ст. 84 КК)» присвячений висвітленню теоретичних і прикладних 
проблем спеціального виду звільнення від призначеного покарання військово-
службовців – у зв’язку з непридатністю їх до військової служби за станом здоров’я. 

Передумовою звільнення військовослужбовця від призначеного покарання є 
його засудження до одного з визначених законом основних покарань. Підставою 
(медичною) – та обставина, що засуджений військовослужбовець став непридатним 
до військової служби за станом здоров’я (ця обставина має бути підтверджена 
висновком військово-лікарської експертизи про непридатність до військової 
служби). Однак якщо засуджений військовослужбовець був визнаний «обмежено 
придатним у воєнний час» і питання щодо його звільнення від призначеного 
покарання вирішується судом у воєнний час, то він не підлягає звільненню від 
призначення покарання. Те саме стосується і випадків, коли військовослужбовець 
був визнаний «обмежено придатним до військової служби» у мирний час.

Під час вирішення питання про застосування ч. 3 ст. 84 КК суд не повинен 
враховувати тяжкість вчиненого злочину, характер захворювання, особу засудженого 
та інші обставини справи. Автором сприйнято і підтримано думку вчених про 
доцільність застосування до хворого військовослужбовця передусім норми не про 
звільнення від покарання (з огляду на явну несправедливість такого рішення), а 
норми про заміну покарання більш м’яким. І лише у випадку, якщо суд не зможе 
призначити більш м’яке покарання, військовослужбовець заслуговує на звільнення 
від призначеного покарання.

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 обґрунто-
ваних 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. 
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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 
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. Визначення цього поняття потрібно закріпити у КК.

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. Звільнення від покарання з підстав, не передбачених КК, є незаконним. 
Потребує врегулювання питання про визначення правових наслідків особам, 
які не здатні відбувати або виконувати покарання з огляду на вік, інвалідність, 
працездатність, вагітність, наявність дітей, професію. 

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 систе-
ма 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 групових 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 
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 
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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, 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 
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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 
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 обвинувальним вироком суду. 

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 
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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 
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 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.
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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 
відбування покарання осіб, хворих на наркоманію чи токсикоманію (з урахуванням 
ступеня тяжкості злочину та їх згоди добровільно пройти 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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Дисертацію присвячено комплексному дослідженню та розв’язанню сучасних 
проблем звільнення від покарання за кримінальним правом України. Розроблено 
концепцію ефективної системи видів звільнення від покарання. 

У дисертації досліджено інститут звільнення від покарання як структурний 
елемент кримінального права України й обґрунтовано його ефективність. 
Визначено систему видів звільнення від покарання та її підсистеми. Окреслено 
шляхи забезпечення системності аналізованого інституту. Розроблено концепцію 
принципів та загальних засад звільнення від покарання. Запропоновано шляхи 
вирішення конкуренції норм у разі звільнення від покарання. 

Проаналізовано в теоретичному та прикладному аспектах (об’єднані у групи) 
різновиди: звільнення від призначення покарання 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. Визначено проблеми звільнення від 
відбування покарання за корупційні злочини. Розроблено кримінологічні портрети 
засуджених, щодо яких можуть бути застосовані факультативні види звільнення від 
покарання.

Сформульовано рекомендації щодо вдосконалення кримінального законодавства, 
а також запропоновано шляхи розв’язання проблем судової практики у справах про 
звільнення від покарання. Розроблено проекти відповідних документів.

Ключові слова: інститут звільнення від покарання, принципи звільнення від 
покарання, загальні засади звільнення від покарання, звільнення від покарання,  
звільнення від відбування покарання, заміна невідбутої частини покарання більш 
м’яким, пом’якшення покарання. 
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Диссертация посвящена комплексному исследованию и разрешению 
современных проблем освобождения от наказания по уголовному праву Украины. 
Разработана концепция эффективной системы видов освобождения от наказания.   

В диссертации исследовано институт освобождения от наказания как 
структурный элемент уголовного права Украины и обосновано его эффективность. 
Определена система видов освобождения от наказания и ее подсистемы. Очерчены 
пути обеспечения системности анализируемого института. Разработана концепция 
принципов и общих основ освобождения от наказания. Предложены пути 
разрешения конкуренции норм при освобождении от наказания. Проанализировано 
в теоретическом и прикладном аспектах (объединенные в группы) виды: 
освобождения от назначения наказания или назначенного наказания; освобождения 
от отбывания наказания с испытанием; освобождения от назначения наказания или 
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освобождения от его отбывания в связи с давностью; досрочные виды освобождения 
от наказания; освобождения от назначенного наказания или освобождения от его 
отбывания в связи с болезнью. Выявлены проблемы освобождения от отбывания 
наказания за коррупционные преступления. Разработаны криминологические 
портреты осужденных, к которым могут быть применены факультативные виды 
освобождения от наказания.

Сформулированы рекомендации по усовершенствованию уголовного 
законодательства, а также предложены пути решения проблем судебной практики 
по делам об освобождении от наказания. Разработаны проекты соответствующих 
документов. 

Ключевые слова: институт освобождения от наказания, принципы освобо-
ждения от наказания, общие основы освобождения от наказания, освобождение 
от наказания, освобождение от отбывания наказания, замена неотбытой части 
наказания более мягким наказанием, смягчение наказания.     

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

the Criminal Code of Ukraine. – Paper as manuscript.
The dissertation for the degree of Doctor of Judicial Sciences, major 12.00.08 Criminal 

Law and Criminology; Criminal-Executive Law. – V.M. Koretskyi Institute of State and 
Law of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2019.

The dissertation is a complex and system scientifi c research of the modern issues of 
the release from punishment according to the criminal law of Ukraine. The concept of an 
eff ective system of kinds of release from punishment was developed.

The research studies the institute of the release from punishment as a structural 
element of the criminal law of Ukraine. The notion of the criminal law institute of the 
release from punishment was defi ned. Gives grounds to the effi  ciency of its institute. 
The dissertation defi nes the notion of the release from punishment system and its sub-
systems. 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 defi ned.

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 defi ned as a notion. 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. 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. 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 study analyzed the theoretical and practical aspects (in groups) of the following: 
release from imposition or from imposed punishment; release from punishment on 
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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.

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 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 ways of avoiding the service of sentence depending 
on the punishment imposed on the convict (Art. 80 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. 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 (Art. 82 
CC) or parole (Art. 81 CC). The prerequisites and grounds for the release from imposed 
punishment or its service for medical reasons (Art. 84 CC). The criminological portraits 
of convicts were made for those who may be imposed optional kinds of the release from 
punishment and its service (part 4 Art. 74, Art. 75, 79, 81–83, part 2 Art. 84 CC). The 
study analyzed the problems of the release from the service of sentence for the crimes of 
corruption. The new kinds of the release from punishment were suggested.

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”.

Keywords: the institute of the release from punishment, the principles of the 
release from punishment, general basis of the release from punishment, a release from 
punishment, release from the service of sentence, replacement of the punishment by a 
mitigated one, mitigation of punishment. 
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