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АНОТАЦІЯ 

Марченко О.А. Процесуальний порядок звільнення від кримінальної 

відповідальності. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність» (081 – Право). – Одеський 

державний університет внутрішніх справ, Одеса, 2018. 

Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, у якій 

проаналізовано процесуальний порядок звільнення від кримінальної 

відповідальності в результаті чого на захист виноситься низка положень, які 

визначають наукову новизну дисертації, а саме: 

уперше: пропонується розглядати інститут звільнення від кримінальної 

відповідальності як таке соціально-правове явище, яке є результатом досить 

тривалих теоретичних дискусій, правозастосовного досвіду, постійного 

реформування та удосконалення законодавства, ефективність якого 

передбачає узгодженість правових положень, чіткість систематизації та 

виокремлення певної сукупності процесуальних норм, в яких би були 

відтворені особливості різних видів звільнення від кримінальної 

відповідальності (загальні, спеціальні, умовні тощо), враховувалися вікові 

особливості неповнолітніх; доводиться те, що самодостатність та важливість 

власного змісту кримінально-процесуальної галузі права, її термінологічного 

апаратуобумовлює необхідність та доцільність закріплення системності 

процесуальних ознак таких понять як «звільнення від кримінальної 

відповідальності» та «кримінально-процесуальний порядок звільнення від 

кримінальної відповідальності» на законодавчому рівні за допомогою 

виокремлення найважливіших з них, що сприятиме однаковому 

тлумаченнюскладних міжгалузевих інститутів; обґрунтовано необхідність 

законодавчого визначення різного процесуального порядку застосування 

звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням ПЗВХ та 

звільнення від покарання із застосуванням ПЗВХ, що сприятиме 
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розмежуванню їхньої правової сутності, єдиному розумінню та тлумаченню у 

правозастосуванні;запропоновано внести зміни до КПК в частині визначення 

відповідних термінів (п. 14-1, 14-2 ст. 3 КПК), специфічних засад 

кримінального правосуддя щодо неповнолітніх (ст. 10-1 КПК), характеру та 

послідовності роз’яснювальної діяльності (ч. 2 ст. 285 КПК), спеціального 

провадження у випадках застосування звільнення, передбаченого Особливою 

частиною КК (ст. 285-1 КПК), розмежування процесуального порядку 

реалізації положень ст.ст. 97 та 105 КК (ст.ст. 497, 497-1 КПК); 

удосконалено:підхід щодо обґрунтування доцільності виокремлення 

спеціальної норми, яка б регламентувала процесуальний порядок спеціальних 

видів звільнення;наукове положення щодо специфіки процесуального порядку 

застосування умовних видів звільнення від кримінальної відповідальності, 

відтворення в ній посиленого обсягу суворості кримінально-процесуального 

примусу;ідею щодо збільшення потенційного ризику порушення прав 

підозрюваної особи за умови проведення досудового розслідування не в повному 

обсязі;пропозиції щодо необхідності законодавчого закріплення призначення 

вихователя неповнолітньому у разі його звільнення від кримінальної 

відповідальності;  

дістали подальшого розвитку:погляди на співвідношення принципу 

презумпції невинуватості та можливості звільнення особи без доведення її 

вини судом, без встановлення обвинувальним вироком суду; пропозиції щодо 

удосконалення процесуального порядку застосування загальних видів 

звільнення - у зв’язку із примиренням винного з потерпілим (ст. 46 КК) та у 

зв’язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної 

відповідальності (ст. 49); положення щодо зміни підходів у визначенні 

особливостей кримінального правосуддя щодо неповнолітніх, значення засад та 

принципів кримінального провадження для визначення напрямків його 

подальшого реформування; пропозиції щодо законодавчого закріплення ролі 

слідчого у процесі звільнення від кримінальної відповідальності;положення 

щодо правової сутності та значення примусових заходів виховного характеру 
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як невід’ємної складової звільнення неповнолітніх від кримінальної 

відповідальності. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що викладені 

в роботі висновки та пропозиції можуть бути використані у: 

- науково-дослідницький діяльності, як підґрунтя для подальших 

наукових досліджень проблем щодо вдосконалення практики використання 

спеціальних знань, у ході досудового розслідування (акт впровадження у 

наукову діяльність Одеського державного університету внутрішніх справ від 

10 липня 2018 р.); 

-  навчальному процесі юридичних вищих навчальних закладів та 

правових факультетів при викладанні навчальних дисциплін «Кримінальний 

процес», «Досудове слідство», «Організація роботи органів досудового 

розслідування» (акт впровадження у навчальний процес Одеського 

державного університету внутрішніх справ від 10 липня 2018 р.); 

-  правозастосовній сфері – для забезпечення єдності та ефективності 

застосування законодавства, що регламентує процесуальний порядок 

звільнення від кримінальної відповідальності. 

Перший розділ дисертації «Теоретичні аспекти дослідження проблеми 

кримінально-процесуального порядку звільнення від кримінальної 

відповідальності» складається із двох підрозділів і присвячений розгляду 

стану дослідження та визначенню понять звільнення від кримінальної 

відповідальності та кримінально-процесуальний порядок звільнення від 

кримінальної відповідальності. 

У підрозділі 1.1. «Стан дослідження кримінально-процесуального 

порядку звільнення від кримінальної відповідальності» автор, 

систематизувавши доктринальні джерела за певними напрямками 

дослідження: поняття, ознаки звільнення від кримінальної відповідальності 

(кримінально-правові та кримінально-процесуальні аспекти); визначення 

конкретних процесуальних проблем у сфері реалізації звільнення від 

кримінальної відповідальності; особливості процесуального порядку 
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звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх із застосуванням 

примусових заходів виховного характеру тощо, - дійшов висновку про 

наявність суттєвих проблем, які є сталими, або ж обумовлюються новелами 

чинного КПК. Стосуються визначення поняття та найважливіших 

процесуальних ознак міжгалузевого інституту звільнення від кримінальної 

відповідальності; тенденцій удосконалення процесуального законодавства 

щодо порядку застосування загальних видів звільнення та конкретного змісту 

законодавчих положень щодо специфіки реалізації спеціальних видів 

звільнення від кримінальної відповідальності; уточнення процесуального 

статусу слідчого та підозрюваного; визначення більш широкої системи 

правових норм, які мають регламентувати процесуальний порядок реалізації 

звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових 

заходів виховного характеру щодо неповнолітніх.  

У підрозділі 1.2. «Звільнення від кримінальної відповідальності, 

кримінально-процесуальний порядок звільнення від кримінальної 

відповідальності: поняття та ознаки» автор на підставі аналізу різних 

визначень, наданих в доктрині права, системно-правового аналізу чинного 

законодавства дійшов висновку щодо наявності різних методологічних 

підходів щодо виокремлення основних ознак досліджуваних понять. 

Доводиться те, що важливість кримінально-процесуальної складової у 

розумінні правової сутності звільнення від кримінальної відповідальності; 

посилення конкуренції кримінально-правових підстав звільнення від 

кримінальної відповідальності та підстав суто кримінально-процесуального 

характеру для відмови від переслідування та прийняття рішення щодо 

припинення кримінального провадження; наявність значної кількості 

(сукупності) взаємопов’язаних кримінально-процесуальних норм, які 

регулюють сферу застосування звільнення від кримінальної відповідальності, 

- у підсумку обумовлюють важливість системного сприйняття та тлумачення 

інституту звільнення від кримінальної відповідальності, виокремлення його 

загальних ознак, які мають бути властиві і окремій його складовій 
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(конкретному виду), розуміння особливостей порядку реалізації кожного 

окремого різновиду звільнення. На цій підставі обґрунтовується доцільність 

подальшого вдосконалення понятійного апарату кримінально-

процесуального права шляхом законодавчого визначення у ст. 3 КПК 

термінів «звільнення від кримінальної відповідальності», «кримінально-

процесуальний порядок звільнення від кримінальної відповідальності». 

Надають пропозиції щодо змісту п.п. 14-1 та 14-2 ст. 3 КПК.  

Другий розділ дисертації «Стан відтворення особливостей реалізації 

різних видів звільнення від кримінальної відповідальності у кримінально-

процесуальному законодавстві». 

У підрозділі 2.1. «Кримінально-процесуальний порядок застосування різних 

видів звільнення від кримінальної відповідальності: співвідношення 

кримінального та кримінально-процесуального законодавства» на підставі 

аналізу кримінально-правової характеристики видів звільнення від 

кримінальної відповідальності (загальні, спеціальні, умовні, безумовні, 

імперативні (обов’язкові), дискреційні (факультативні) доводиться те, що вони 

можуть суттєво різнитися за тяжкістю вчиненого діяння, ступенем настанови 

винної особи, за вимогами щодо постзлочинної поведінки, формами вини, 

наявністю рецидиву, можливістю призначення судом додаткових заходів 

впливу тощо. І ці відмінності мають бути по можливості враховані у чинному 

процесуальному порядку реалізації різних видів звільнення. Цей висновок 

обґрунтовано на прикладах проблем застосування звільнення у зв’язку з 

примиренням винного з потерпілим (ст. 46 КК), у зв’язку з закінченням строків 

давності (ст. 49 КК), звільнення на підставах, визначених в Особливій частині 

КК. Доводиться, що доцільною є законодавча конкретизація окремих елементів 

кримінально-процесуального порядку застосування спеціальних видів 

звільнення від кримінальної відповідальності в окремій кримінально-

процесуальній нормі, в якій мають знайти відтворення особливості порядку 

проведення прокурором, слідчим, суддею роз’яснювальної діяльності; особливі 

вимоги щодо кваліфікації, доведення наявності належної позитивної пост 
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злочинної поведінки; значення та порядок формалізації думки потерпілого 

(потерпілих). Надаються пропозиції щодо змісту спеціальної норми - ст. 285-1 

КПК, яка має визначати особливості процесуального порядку застосування 

видів звільнення від кримінальної відповідальності, передбачених Особливою 

частиною КК. 

У підрозділі 2.2. «Процесуальний статус окремих суб’єктів кримінально-

процесуальних відносин у сфері реалізації звільнення від кримінальної 

відповідальності: проблеми чинного законодавства» доводиться те, що 

звільнення особи від кримінальної відповідальності – це результат складного 

механізму процесуальної взаємодії між усіма суб’єктами, які мають до цього 

відношення. На підставі аналізу того, яку в дійсності відіграє роль слідчого у 

встановленні фактичних обставин справи, наданні правової кваліфікації 

вчиненого, зборі та узагальненні інформації щодо кримінально-правових 

підстав для звільнення, у схилянні винної особи до позитивної пост 

кримінальної поведінки, у створенні умов для заохочувального стимулюючого 

впливу звільнення від кримінальної відповідальності на підозрюваних та 

обвинувачених тощо, - доводиться необхідність уточнення правового статусу 

слідчого у процесі підготовки матеріалів для звільнення, надаються пропозиції 

щодо внесення змін у ч. 2, 3 ст. 286 КПК. Новели законодавства щодо 

визначення підозрюваного у якості суб’єкта впливу розглядуваного інституту, 

визначення додаткових питань, які мають бути роз’яснені особам, які можуть 

бути звільненні від кримінальної відповідальності, можливостей звільнення за 

умови проведення досудового розслідування не в повному обсязі, - 

розглядаються безпосередньо по відношенню до уточнення процесуального 

статусу підозрюваного та обвинуваченого. Звертається увага на значення 

характеру та послідовності роз’яснювальної діяльності, самодостатнього 

значення кожної складової наданої підозрюваному та обвинуваченому 

інформації. Доводиться наявність потенційної загрози дотримання законності 

та справедливості звільнення за нереабілітуючих обставин щодо підозрюваної 

особи, стосовно якої слідчі дії можуть не виконуватися в повному обсязі. 
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Обґрунтовується доцільність усунення правових протиріч щодо правового 

статусу дорослих підозрюваних та неповнолітнього віку. Відповідно 

надаються пропозиції щодо внесення відповідних змін у чинне законодавство. 

Третій розділ дисертації «Особливості кримінально-процесуального 

порядку звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх із 

застосуванням примусових заходів виховного характеру» 

У підрозділі 3.1. «Засади кримінального провадження щодо 

неповнолітніх: проблеми чинного кримінально-процесуального 

законодавства України» автор доводить, що вимоги дотримання особливого 

підходу у визначенні критеріїв співвідношення тяжкості вчиненого діяння та 

особистісних властивостей неповнолітнього, у встановленні щодо нього 

справедливої пропорційності між ступенем суспільної небезпеки злочину та 

доцільним обсягом суворості примусу, у здійсненні порядку кримінального 

провадження, - не мають існувати лише на рівні актів правозастосування і 

носити рекомендаційний характер, відтворюватися лише на рівні виключення 

із загальних правил (засад). Особливості процесуального статусу 

неповнолітніх у кримінальному правосудді передбачають формулювання 

окремих спеціальних засад, які б впливали на реформування кримінального 

правосуддя щодо неповнолітніх. Доцільність подальшої більш поглибленої 

спеціалізації чинної системи кримінального правосуддя щодо неповнолітніх, 

наявність суперечностей та невідповідностей між положеннями 

кримінального та кримінально-процесуального законодавства у сфері 

реалізації звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності із 

застосуванням ПЗВХ, зокрема, - підтверджують актуальність даного 

напрямку, обумовлюють доцільність визначення щодо неповнолітніх 

специфічного змісту принципу рівності громадян перед законом та судом. 

У підрозділі 3.2. «Звільнення неповнолітніх від кримінальної 

відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру: 

наступність кримінального процесуального законодавства» доводиться той 

факт, що в чинному законодавстві положення, які безпосередньо (або ж 
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опосередковано) стосуються кримінально-процесуального порядку звільнення 

неповнолітніх від кримінальної відповідальності, містяться у різних Розділах та 

Главах чинного КПК ускладнює їх системне сприйняття та визначення того, 

наскільки чинне законодавство повно та дієво сприяє реалізації кримінально-

правового інституту звільнення неповнолітніх від кримінальної 

відповідальності на підставі ст. 97 КК. Чинна редакція кримінально-

процесуальних положень, які містяться у загальних нормах (285-289 КПК) та 

спеціальній нормі (ст. 497 КПК), залишає за межами правового регулювання 

чималу кількість питань, що стосуються: проблем конкуренції між загальними 

та спеціальним видом звільнення; відсутності норми, яка б безпосередньо 

регулювала звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності із 

застосуванням ПЗВХ та розмежовувала процесуальний порядок реалізації ст.ст. 

97 та 105 КК; необхідності законодавчого уточнення порядку скасування 

рішення суду у раз недотримання неповнолітнім умов звільнення тощо. 

Автором сформульовані пропозиції щодо шляхів вирішення даних проблем на 

законодавчому рівні, надані пропозиції щодо доцільного змісту ст. ст. 497, 497-

1 КПК. 

У підрозділі 3.3. «Кримінально-процесуальний порядок застосування до 

неповнолітніх примусових заходів виховного порядку: напрями 

удосконалення чинного законодавства» доводиться, що необхідність та певна 

складність врахування багатьох чинників, від яких залежить законність та 

справедливість судового рішення щодо обрання доцільного мінімально 

необхідного ПЗВХ під час звільнення неповнолітнього від кримінальної 

відповідальності, обумовлюється доволі суттєвою різницею між ними за 

обсягом право обмежень. Що відповідно посилює актуальність 

законодавчого уточнення, порядку застосування окремих видів ПЗВХ. 

Дослідження є додатковим підтвердженням доцільності законодавчого 

уточнення порядку та умов реалізації такого виду як передача 

неповнолітнього під нагляд (крім інших) батьків чи осіб, які їх замінюють (в 

частині необхідності збирання інформації щодо них; чіткого фіксування у 
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законі необхідності отримання судом їхньої згоди на здійснення такого 

нагляду у письмовому вигляді тощо); покладання на неповнолітнього, який 

досяг п’ятнадцятирічного віку і має майно, кошти або заробіток, обов’язку 

відшкодування заподіяних майнових збитків (в частині визначення тієї ролі, 

яку мають відігравати батьки та особи, які їх замінюють, у відшкодуванні 

неповнолітнім збитків). Головна увага приділяється найсуворішому ПЗВХ - 

направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи 

для дітей і підлітків до його виправлення, але на строк, що не перевищує 

трьох років, обґрунтовується доцільність законодавчої конкретизації порядку 

застосування цього заходу у спеціальній нормі (ст. 497-2 КПК), надаються 

пропозиції щодо її змісту. 

Ключові слова: кримінальна відповідальність, звільнення від кримінальної 

відповідальності, досудове розслідування, кримінальне провадження 

процесуальний порядок, суд, прокурор, слідчий, підозрюваний, обвинувачений, 

потерпілий, ухвала, види звільнення від кримінальної відповідальності, 

примусові заходи виховного характеру. 

 

SUMMARY 

Marchenko A.A. Procedural Order of Releasing from Criminal Responsibility. - 

Qualifying scientific work on the rights of a manuscript. 

Dissertation for obtaining a scientific degree of the candidate of legal sciences 

by the specialty 12.00.09 "Criminal proceedings and criminalistics; forensic 

examination; operative-investigative activity" (081- law). - Odessa State 

University of Internal Affairs, Odessa, 2018. 

The dissertation is an independent, completed scientific work, which analyzes 

the procedural order of releasing from criminal responsibility, as a result of 

which,there is a number of provisions are laid down for dissertation defense, which 

determine the scientific novelty of the research work, namely: 

firstly: it is proposed to consider the institute of releasing from criminal 

responsibility as a socio-legal phenomenon which is the result of long enough 
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theoretical discussions, law enforcement experience, constant reformation and 

improvement of legislation, the effectiveness of which provides for the 

harmonization of legal provisions, the clarifying of systematization and 

emphasizing of a certain set of procedural norms, in which  the features of different 

types of release (general, special, conditional) and some peculiarities of age 

features of young persons, would be reproduced; it is proved that the self-

sufficiency and importance of the content of the criminal-procedural branch of law, 

its terminology apparatus determines the necessity and expediency of consolidating 

the systematic character of the procedural features of concepts such as "releasing 

from criminal responsibility" and "criminal procedural order of releasing from 

criminal responsibility" at the legislative level  by means of distinguishing the most 

important of them, which will promote the same interpretation of complex inter-

branch institutions; it is grounded the necessity of the legislative definition of 

different procedural orders of application for releasing from criminal liability with 

the use of CEM (Compulsory Educational Measures) and releasing from 

punishment using CEM will promote the delimitation of their legal essence, 

common understanding and interpretation in the legal process; ; it is proposed to 

amend the CPC in terms of defining the relevant terms (paragraphs 14-1, 14-2 of 

Article 3 of the CPC), the specific principles of criminal justice for minors (Article 

10-1 of the CPC), the nature and sequence of explanatory activities (part 2 Article 

285 of the CPC), special proceedings in cases of application of  releasing provided  

by the Special Part of the Criminal Code (Article 285-1 of the CPC), the 

delimitation of the procedural order for the implementation of the provisions of 

Art. 97 and 105 of the Criminal Code (Articles 497, 497-1 of the CPC); 

improved: the approach to substantiate the expediency of selecting a special 

norm that would regulate the procedural order of special types of releasing; 

scientific provision regarding the specificity of the procedural order for the use of 

conditional forms of releasing from criminal responsibility, reproduction of the 

increased severity of criminal-procedural coercion in it; the idea of increasing the 

potential risk of violating the rights of a suspect provided that the pre-trial 
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investigation is not fully carried out; suggestions on the necessity of legislative 

consolidation of the appointment of a mentor to a minor in case of his release from 

criminal liability; 

there were further developed: views on the relationship between the principle 

of presumption of innocence and the possibility of releasing a person with no 

proving his/her guilt by a court, without supplying a court verdict; several 

proposals for the improvement of the procedural order for the application of 

general types of release - in connection with the reconciliation of the guilty party 

with the victim (Article 46 of the Criminal Code) and in connection with the 

expiration of the limitation period for prosecution (Article 49); the provisions for 

changing the approaches in determining the peculiarities of criminal justice for 

juveniles, the meaning of the principles and principles of criminal proceedings to 

determine the direction of its further reform; proposals on the legislative 

consolidation of the role of investigator in the process of release from criminal 

responsibility; provisions on the legal nature and importance of compulsory 

measures of an educational nature as an integral part of the liberation of juveniles 

from criminal responsibility. 

The practical value of the obtained results is thatoutlined conclusions and 

suggestions  in the work can be used in: 

- scientific-research activities as the basis for further research on problems 

concerning the improvement of the practice of using special knowledge in the 

course of pre-trial investigation (an act of introduction into the scientific activity of 

the Odessa State University of Internal Affairs of July 10, 2018); 

- the educational process of law schools and legal faculties in the teaching of 

disciplines "Criminal process", "Pre-trial investigation", "Organization of work of 

pre-trial investigation agencies" (Act of introduction into the educational process 

of the Odessa State University of Internal Affairs of July 10, 2018); 

- law enforcement sphere - to ensure the unity and effectiveness of the 

application of legislation regulating the procedure of releasing from criminal 

responsibility. 
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The first section of the dissertation "Theoretical aspects of the study on the 

criminal-procedural order of releasing from criminal responsibility" consists of two 

subsections and is devoted to the consideration of the state of the research and the 

definition of the concepts of releasing from criminal responsibility and the 

criminal-procedural order of releasing from criminal responsibility. 

In subsection 1.1. "The state of the investigation of the criminal procedure of 

releasing from criminal responsibility", the author, systematizing doctrinal sources 

in certain fields of research: the concept, signs of releasing from criminal 

responsibility (criminal-legal and criminal-procedural aspects); definition of 

specific procedural problems in the realization of releasing from criminal 

responsibility; the peculiarities of the procedural order of releasing from criminal 

responsibility of juveniles using compulsory educational measures, etc., - has come 

to the conclusion that there are a lot of significant problems that are persistent or 

are stipulated by the novels of the current CPC. There are concerned with the 

definition of the concept and the most important procedural features of the 

intersectional institute of releasing from criminal responsibility; trends in the 

improvement of procedural legislation on the procedure for applying general types 

of releasing and the specific content of legislative provisions on the specifics of the 

implementation of special types of releasing from criminal responsibility; 

clarification of the procedural status of the investigator and the suspect; definition 

of a wider system of legal norms that should regulate the procedural order for the 

implementation of releasing from criminal responsibility  using compulsory 

educational measures as for juveniles. 

In subsection 1.2. "Releasing from criminal responsibility, criminal procedure 

of releasing from criminal responsibility: concepts and features", the author based 

on the analysis of various definitions given in the doctrine of law, systematic legal 

analysis of the current legislation has come to the conclusion on the availability of 

various methodological approaches to distinguish the main features of the concepts 

under study . It is proved that the importance of the criminal-procedural component 

in the understanding of the legal nature of releasing from criminal responsibility; 
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increasing competition of criminal law grounds for releasing from criminal 

responsibility and grounds of a purely criminal procedural nature for refusing to 

prosecute and make a decision to stop the criminal proceedings; the presence of a 

significant number of aggregates of interconnected criminal-procedural norms 

regulating the scope of application of releasing from criminal responsibility - 

ultimately determine the importance of systemic perception and interpretation of 

the Institute ofreleasing from criminal responsibility, the identification of its 

general features, which should be inherent in its separate component (a specific 

type), an understanding of the particulars of the order of realization of each 

individual type of releasing. On this basis, it is justified the expediency of further 

improving the conceptual apparatus of criminal procedural law through the 

legislative definition in Art. 3 of the CPC such terms as "releasing from criminal 

responsibility","criminal procedural order of releasing from criminal 

responsibility”. There are provided suggestions on the content of p.p. 14-1 and 14-

2, Art. 3 of  the CPC. 

The second section of the dissertation "The state of reproduction of the 

peculiarities of realization of various types of releasing from criminal 

responsibility in criminal-procedural law". 

In subsection 2.1. "Criminal procedural order for the application of different 

types of releasing from criminal responsibility: comparison of criminal and 

criminal-procedural legislation" based on the analysis of the criminal-legal 

characteristics of the types of releasing from criminal responsibility (general, 

special, conditional, unconditional, mandatory, discretionary (optional) it is proved 

that they can differ substantially in terms of the severity of the committed act, the 

degree of the guilty party's instructions, on the requirements regarding the post-

criminal behavior, forms of guilt, the presence of relapse, the possibility of 

appointment by the court of additional measures of influence, etc. And these 

differences should be taken into account in the current procedural order for the 

implementation of various types of release. (Article 46 of the Criminal Code), in 

connection with the expiration of the limitation period (Article 49 of the Criminal 
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Code), the releasing on the grounds specified in the Special Part of the Criminal 

Code. It is proved that it is expedient to legislative specify certain elements of the 

criminal-procedural order of application of special types of releasing from criminal 

responsibility in a separate criminal-procedural norm, in which the features of the 

order of explanatory activity carried by prosecutor, investigator, judge should be 

reproduced; special requirements for qualification, proof of presence of a proper 

positive post of criminal behavior; the importance and procedure for formalizing 

the opinion of the victim (victims). There are given several proposals on the 

contents of a special rule - Art. 285-1 of the CPC, which should determine the 

peculiarities of the procedural order for the application of the types of releasing 

from criminal responsibility provided  by the Special Part of the Criminal Code. 

In subsection 2.2. "The procedural status of certain subjects of criminal-

procedural relations in the area of realization of the releasing from criminal 

responsibility: the problem of current legislation" proves that the releasing of a 

person from criminal responsibility - is the result of a complex mechanism of 

procedural interaction among all subjects who are in this regard. On the basis of 

the analysis of what role, the investigator actually plays in determining the actual 

circumstances of the case, the provision of legal qualifications of the perpetrator, 

the collection and aggregation of information on the criminal grounds for 

releasing, the inclination of the perpetrator to a positive postcriminal behavior, 

creation of conditions for the stimulating the impact of the release from criminal 

responsibility on suspects and accused, etc. - there is a need to clarify the legal 

status of the investigator in the process of preparing materials for releasing, some 

proposals are made for amendments in Ch. 2, 3 of Art. 286 of the CPC.Novels 

oflegislation on determining the suspect as the subject of the influence of the 

institute under consideration, the definition of additional issues that should be 

clarified to persons who may be released from criminal responsibility, the 

possibilities of releasing under the condition of pre-trial investigation are not in 

full, - there are considered directly on concerning the refinement of the procedural 

status of the suspect and the accused. A great attention is paid to the significance of 
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the nature and sequence of explanatory activities, the self-sufficient importance of 

each component provided to the suspect and accused. There is a potential threat of 

compliance with the lawfulness and fairness of releasing under unreasonable 

circumstances with the respect to a suspected person, in respect of which, 

investigative actions may not be performed in full. The expediency of eliminating 

legal contradictions regarding the legal status of adult suspects and juveniles is 

substantiated. Accordingly, several proposals are made for making appropriate 

changes to the current legislation. 

The third section of the dissertation "Features of the criminal-procedural order 

of releasing from criminal responsibility of juveniles using compulsory educational 

measures ." 

In subsection 3.1. "Principles of criminal proceedings as for juveniles: 

problems of the current criminal-procedural legislation in Ukraine", the author 

argues that the requirements of adherence to a special approach in determining the 

criteria for the ratio of the severity of the offense and the personality characteristics 

of juveniles, in establishing of a fair proportionality between the degree of social 

danger of the crime and the expediency of severity coercion, in the implementation 

of the criminal procedure, - should not exist only at the level of acts of law 

enforcement, but the system is recommended, only at the level of exclusion from 

the general rules (ambushes). The peculiarities of the procedural status of juveniles 

in criminal justice include the formulation of certain special principles that would 

influence upon the reform of criminal justice for juveniles.The expediency of 

further deepening the specialization of the current system of criminal justice for 

juveniles, the existence of contradictions and inconsistencies between the 

provisions of the criminal and criminal-procedural legislation in the area of the 

implementation of the releasing of juveniles from criminal responsibility using 

compulsory educational measures, in particular, - confirm the relevance of this 

direction, determine the expediency of determining as for juvenile a specific  

content of the principle of equality of citizens before the law and the court. 
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In subsection 3.2. "Releasing of juveniles from criminal responsibility with the 

usingcompulsory educational measures: continuity of criminal procedural 

legislation" proves the fact that in the current legislation, the provisions that 

directly (or indirectly) relate to the criminal procedure for the release of juveniles 

from criminal responsibility are contained in various Sections and Chapters of the 

current CPC complicates their systemic perception and determine how far the 

current legislation is fully and effectively supportive implementing penal 

institution of release of juveniles from criminal responsibility according to the Art. 

97 of CC. The current version of the criminal-procedural provisions contained in 

the general norms (CCP 285-289) and the special rule (Article 497 of the CPC) 

leaves beyond the scope of legal regulation a significant number of issues relating 

to: the problems of competition between general and special types of releasing; the 

absence of a norm that would directly regulate the release of a juvenile from 

criminal responsibility using compulsory educational measures and differentiate 

the procedural order for the implementation of Art. 97 and 105 of the Criminal 

Code; the need for a legislative clarification of the procedure for the annulment of 

a court decision in case of non-compliance with the conditions of releasing of 

juveniles, etc.The author formulates proposals on how to solve these problems at 

the legislative level, there were provided suggestions on the rational content of Art. 

Art. 497, 497-1 of the CPC. 

In subsection 3.3. "Criminal procedural order for juveniles usingcompulsory 

educational measures: directions of improvement of the current legislation" proves 

that the necessity and certain complexity of the consideration of many factors on 

which the legality and fairness of a court decision regarding the selection of the 

appropriate minimum required CEM during the release of a juvenile from criminal 

responsibility, is stipulated by a rather substantial difference between them in 

terms of the right of restriction.That, accordingly, increases the urgency of the 

legislative clarification, the order of application of certain types of CEM. The 

study is an additional confirmation of the expediency of legal clarification of the 

procedure and conditions for the implementation of such a kind as the transfer of a 
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juvenile under the supervision (except the others) of the parents or persons who 

replace them (in terms of the need to collect information about them, to clearly 

stipulate in the law the need for the court to obtain their consent to such 

supervision in writing, etc.); the laying on of a juvenile who has reached fifteen 

years of age and who has property, money or any earnings, the obligation to 

compensate for property losses (in terms of determining the role played by parents 

and their substitutes for the recovery of juveniles' damages). The main attention is 

paid to the most stringent CEM - sending a juvenile to a special educational 

institution for children and adolescents to correct him/her, but for a period not 

exceeding three years, justifies the expediency of the legislative specification of 

the procedure for applying this measure in a special norm (Article 497-2 of the 

CCP), some suggestions are made regarding its contents. 

Key words: criminal responsibility, releasing from criminal responsibility, pre-

trial investigation, criminal proceedings, procedural order, court, prosecutor, 

investigator, suspect, accused, victim, ruling, types of releasing from criminal 

responsibility, compulsory measures of educational character. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Гуманізація 

кримінального законодавства в напрямку пом’якшення обсягу суворості 

кримінально-правового примусу щодо осіб, які вчинили злочин незначного 

ступеня тяжкості, відтворилася у поширенні сфери застосування загальних 

видів звільнення на злочини середньої тяжкості. А сучасні тенденції щодо 

внесення змін  та доповнень у Особливу частину КК підтверджує і значне 

зростання спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності, 

які застосовуються за наявності визначених законом підстав навіть у разі 

вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Станом на 2018 р. кількість 

спеціальних видів звільнення збільшилася з 14 (на час набуття чинності КК 

2001 р.) до 23, не враховуючи можливість звільнення від кримінальної 

відповідальності на підставі ст. 401 КК. Отже на 39 %. 

Звільнення від кримінальної відповідальності дозволяє реалізувати на 

практиці принцип економії кримінально-правового та кримінально-

процесуального примусу щодо осіб, які не становлять значної суспільної 

небезпеки, а бо ж втратили (суттєво зменшили) її на час розгляду питання 

про можливість звільнення. Що дозволяє досягти виправлення винних осіб, 

відшкодування завданих збитків, усунути шкоду в більш оптимальні терміни, 

зекономити матеріальні ресурси на здійсненні судочинства. 

Особливістю цього інституту є те, що значний вплив на розуміння його 

правової природи справляють саме кримінально-процесуальні положення, які 

визначають порядок реалізації різних його видів. До сьогодні своїх 

прибічників має теза щодо необхідності сприйняття звільнення від 

кримінальної відповідальності як суто процесуальний порядок дій, 

альтернатива кримінальному переслідуванню, форма припинення 

кримінального провадження тощо. Проте загальновизнаним є те, що це 

міжгалузевий інститут, який реалізується на підставі як кримінально-

правових, так і кримінально-процесуальних положень. І його ефективність 

залежить від узгодженості та чіткості відповідних законодавчих положень. 
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Проте звільнення від кримінальної відповідальності є тим інститутом, в 

якому історично присутні суттєві протиріччя та невідповідність між цими 

двома галузями права. Наступність чинного КПК 2012 р. виявляється у 

збереженні тих же проблем, які властиві були попередньому КПК 1960 р. 

щодо порядку застосування спеціальних видів звільнення від кримінальної 

відповідальності, передбачених Особливою частиною КК, та в частині 

відсутності чіткого законодавчого регулювання звільнення від кримінальної 

відповідальності неповнолітніх. Зазначений стан відтворюється у проблемах 

правозастосовної практики, на досудовому розслідуванні, судовій практиці, 

що в свою чергу вказує на недосконалість законодавства. Тож питання 

процесуального порядку звільнення від кримінальної відповідальності 

потребують свого детального теоретичного дослідження  та узагальнення. 

Питання, які стосуються кримінально-правових та кримінально-

процесуальних аспектів реалізації звільнення від кримінальної 

відповідальності, є складовою досліджень багатьох вчених - кримінологів. 

Зокрема, в нашій роботі піддавалися вивченню та аналізу результати 

досліджень, які містяться у наукових працях В.І Антіпова, П. Андрушка, М. 

Бажанова, Ю. В. Бауліна, А.Ф. Бантишева, А.М. Бойко, А.А. Вознюка, Н. 

Гуторової, І.М. Горбачової, В.К. Грищука, В.В. Гуменюка, О.О. Дудорова, О. 

Житного, В.П. Ковальчука, О.С. Козака, М.Й. Коржанського, О.В. Козаченка,  

Ю.Ю. Коломійця, О.М. Костенка, В. Куца, Ю.В. Луценко, Ж.В. Мадриченко, 

В. О.Меркулової, І.І. Мітрофанова, О.В. Надена, В.О. Навроцького, Т. Б. 

Ніколаєнко, В. О. Новікова, А.В. Савченко, П.П. Сердюка, В.В Скибицького, 

В. Тихого, Є. Фесенка, П. Фріса, М. І.Хавронюка, П. В. Хряпінського, С. 

Яценка та ін.  

В Україні останнім часом значно збільшилася кількість науковців, які у 

якості предмета дослідження обирають  соціально-економічні, психологічні, 

педагогічні, кримінологічні, кримінально-правові та кримінально-

процесуальні проблеми реалізації кримінальної відповідальності та 

покарання неповнолітніх.Особливістю наукових досліджень цього напрямку 
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є те, що в більшості випадків виправдано посилюється увага до результатів 

дослідження змісту та сутності міжнародно-правових стандартів, 

позитивного досвіду інших країн світу. В 

нашійроботівикористовувалисярезультатидосліджень в зазначенійсфері 

таких фахівців з кримінального права як В.М. Бурдіна, Н.Л. Березовської, 

Є.М. Вечерова, Г.М. Власова, Л.В. Герасимчука, Т.О. Гончара Т.І. 

Дметришина, Г.О. Єремія, Н.М. Крестовської, О.В. Козаченко,  Н.М. 

Мирошниченко, Є.С. Назимко, Т.Г. Пономарьова,  О.С. Яцунатощо. 

Сутнісною складовою нашого дослідження є вивчення та узагальнення 

результатів дослідження, які безпосередньо присвячені  проблемам реалізації 

кримінально-процесуальних положень чинного КПК щодо реалізації 

звільнення від кримінальної відповідальності, особливостям кримінального 

провадження щодо неповнолітніх, їхнього процесуального статусу. 

Проблематика різних аспектів кримінально-процесуального порядку 

застосування звільнення особи від кримінальної відповідальності була 

предметом розгляду таких дослідників, як Г. І. Глобенко, Л. В. Головко, 

А.Є. Голубової, О.А. Губської, О.Г. Добровольської, І.Г. Івасюка, 

М.О. Карпенка, В.М. Кобернюка, Г.Р. Крета, О.О. Левандаренко, 

І.В. Леоненко,  Н.В. Неледви,Д.Й. Никифорчука, Р.В. Новака, Г.В.  Рося, В.В. 

Романюка, В.В. Шендрика. 

Окрему групу досліджень становлять ті, які безпосередньо не 

присвячені кримінально-процесуальному порядку звільнення від 

кримінальної відповідальності, проте містять у собі критичні зауваження та 

пропозиції стосовно удосконалення кримінального правосуддя, загалом, дані 

процесуального характеру, які стосуються проблем визначення 

процесуального статусу учасників кримінального провадження, гарантій 

дотримання прав та інтересів особи, яка перебуває у сфері кримінального 

правосуддя, а отже опосередковано і в сфері звільнення від кримінальної 

відповідальності. Це роботи Ю.П. Аленіна, О.С. Анненкова, 

В.К. Волошинової, В.І. Галагана, Р.Г. Гасанова, 



27 
 

Ю.А. Гурджи,В.Т. Маляренка, В.В. Навроцької, А.М. Стєбєлєвої 

А.Ю. Строгана,  Р.В. Тарасенка. 

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

грантами.Дисертаційна робота спрямована на реалізацію положень Закону 

України від 11.07.2001 р. № 2623-111 ( в редакції від 12.10.2010р.) «Про 

пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки» та плану заходів 

Міністерства внутрішніх справ, спрямованих на реалізацію норм 

Кримінального процесуального кодексу України, затвердженого наказом 

МВС України від 08.08.2012 р. № 685. Тема відповідає положенням додатка 

10 Пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів 

внутрішніх справ України на період 2015-2019 років, затвердженого наказом 

МВС України від 16 березня 2015 року № 275, тематиці наукових досліджень 

кафедри кримінального процесу ОДУВС «Актуальні проблеми досудового 

розслідування» (державний реєстраційний номер 0114U004018), яка є 

складовою наукового дослідження Одеського державного університету 

внутрішніх справ «Пріоритетні напрямки розвитку та реформування 

правоохоронних органів в умовах розгортання демократичних процесів у 

державі» державний реєстраційний номер 0114U004015).Тема дисертації 

затверджена Вченою Радою Одеського державного університету внутрішніх 

справ ( протокол № 4 від 13.10.2015 р.). 

Мета і завдання дослідження відповідно до предмета та об’єкта 

дослідження.Метою дослідження є здійснення комплексного вивчення 

сутності, змісту та співвідношення правових положень, які регулюють 

процесуальний порядок застосування звільнення від кримінальної 

відповідальності, виявлення законодавчих проблем регулювання даного 

інституту, наукове обґрунтування пропозицій, спрямованих на 

удосконалення чинного кримінально-процесуального законодавства. 

Для досягнення цієї мети були поставлені наступні завдання: 

- здійснити аналіз стану дослідження проблем звільнення від 

кримінальної відповідальності; 
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- виокремити та розглянути зміст та значення ознак звільнення від 

кримінальної відповідальностікримінально-процесуального характеру; 

- надати визначення поняття «кримінально-процесуальний порядок 

звільнення від кримінальної відповідальності»; 

- дослідити особливості процесуального порядку застосування різних 

видів звільнення від кримінальної відповідальності;  

- визначитися із проблемами чинного законодавство щодо 

процесуального статусу окремих суб’єктів у сфері реалізації звільнення 

від кримінальної відповідальності; 

- проаналізувати загальні засади кримінального провадження на предмет 

стану відтворення особливостей кримінальної відповідальності 

неповнолітніх; 

- здійснити аналіз процесуального порядку застосування звільнення від 

кримінальної відповідальності неповнолітніх із застосуванням 

примусових заходів виховного характеру; 

- дослідити процесуальний порядок застосування примусових заходів 

виховного характеру, невід’ємної складової звільнення від 

кримінальної відповідальності, передбаченого ст. 97 КК. 

Об’єктом дослідження є кримінально-процесуальні відносини, що 

складаються при звільненні особи від кримінальної відповідальності. 

Предметом дослідження є процесуальний порядок звільнення від 

кримінальної відповідальності. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є 

діалектичний метод наукового пізнання, за допомогою якого з’ясовано 

соціально-правова сутність міжгалузевого інституту звільнення від 

кримінальної відповідальності, зв’язок його із іншими явищами. 

Використання історичного методу дозволило визначитися із позитивними та 

негативними відмінностями між попереднім та чинним кримінально-

процесуальним законодавством щодо звільнення від кримінальної 

відповідальності, з’ясувати наступність законодавчих проблем щодо порядку 
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застосування спеціальних видів звільнення, звільнення неповнолітніх 

(підрозділи 2.1., 2.2., 3.2.). Порівняльно-правовий та системно-правовий 

методи дослідження використовувався на декількох рівнях: щодо 

співвідношення положень кримінального та процесуального законодавства, 

щодо співвідношення змісту та сутності суто кримінально-процесуальних 

інститутів та конкретних процесуальних норм з метою виявлення тих 

проблем застосування звільнення від кримінальної відповідальності, які 

обумовлені порушенням системного зв’язку розглядуваного інституту 

(підрозділи 2.1., 2.2., 3.1., 3.2., 3.3). Метод структурно-функціонального 

аналізу дозволив сформулювати уяву про звільнення від кримінальної 

відповідальності як про міжгалузевий інститут, соціально-правова 

доцільність якого обумовлена його заохочувальними властивостями, 

спроможністю стимулювати позитивну постзлочинну поведінку (підрозділи 

1.1., 1.2., 2.1.). Догматичний метод аналізу чинного законодавства дозволив 

виявити в ньому певні прогалини, колізії та сформулювати певні пропозиції 

щодо вдосконалення чинних правових норм. Статистичний метод 

вживався при обробці та узагальнення даних емпіричної бази дослідження 

(загальних статистичних даних, при узагальненні матеріалів вивчення 

клопотань прокурора, ухвал суду). 

Нормативною базою дослідження є: Конституція України, Кримінальний 

кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс України, Кримінальні 

кодекси Франції та Іспанії, підзаконні та відомчі акти, постанови Пленуму 

Верховного Суду України. Використовувалися міжнародно-правові акти, що 

встановлюють міжнародні стандарти відправлення кримінального 

правосуддя щодо неповнолітніх, рекомендують альтернативні заходи, не 

пов’язаних з тюремним ув’язненням (Мінімальні стандарті правила 

Організації Об’єднаних Націй у відношенні заходів, не пов’язаних з 

тюремним ув’язненням (Токійські правила); Мінімальні стандарті правила 

Організації Об’єднаних Націй, що стосуються відправлення правосуддя щодо 

неповнолітніх («Пекінські правила»). 
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Теоретичну основу дослідження становлять праці дослідників у галузі 

кримінального права, кримінології, кримінального процесуального права. 

Емпіричну базу дослідження становлять: статистичні дані щодо стану 

застосування звільнення від кримінальної відповідальності по Україні за 2015-

2017 р.; узагальнення судової практики закриття кримінального провадження зі 

звільненням від кримінальної відповідальності в м. Одеса, м. Харків, м. Львів за 

останні п’ять років; дані щодо направлення прокуратурою клопотань щодо 

звільнення від кримінальної відповідальності по Одеській області за останні 

2015-2017 р.; дані анкетування співробітників правоохоронних органів (слідчих 

підрозділів, прокуратури), здобувачів вищої освіти (поліцейські), науково-

педагогічні працівники ОДУВС (170 осіб). 

Наукова новизна отриманих результатівполягає у тому, що дисертація 

є першим комплексним дослідженням міжгалузевого інституту звільнення 

від кримінальної відповідальності, здійсненого на підставі врахування змісту 

та тенденцій реформування кримінального та кримінального процесуального 

законодавства за останні десятиріччя, узагальнення різного доктринального 

тлумачення сутності інституту, співставлення новел чинного КПК із 

вимогами правозастосовної практики. 

У межах здійсненого дослідження отримано такі результати, що мають 

наукову новизну: 

уперше:  

 - пропонується розглядати інститут звільнення від кримінальної 

відповідальності як таке соціально-правове явище, яке є результатом досить 

тривалих теоретичних дискусій, правозастосовного досвіду, постійного 

реформування та удосконалення законодавства, ефективність якого 

передбачає узгодженість правових положень, чіткість систематизації та 

виокремлення певної сукупності процесуальних норм, в яких би були 

відтворені особливості різних видів звільнення від кримінальної 

відповідальності (загальні, спеціальні, умовні тощо), враховувалися вікові 

особливості неповнолітніх; 
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-  доводиться те, що самодостатність та важливість власного змісту 

кримінально-процесуальної галузі права, її термінологічного 

апаратуобумовлює необхідність та доцільність закріплення системності 

процесуальних ознак таких понять як «звільнення від кримінальної 

відповідальності» та «кримінально-процесуальний порядок звільнення від 

кримінальної відповідальності» на законодавчому рівні за допомогою 

виокремлення найважливіших з них, що сприятиме однаковому тлумаченню 

складних міжгалузевих інститутів; 

 - обґрунтовано необхідність законодавчого визначення різного 

процесуального порядку застосування звільнення від кримінальної 

відповідальності із застосуванням ПЗВХ та звільнення від покарання із 

застосуванням ПЗВХ, що сприятиме розмежуванню їхньої правової сутності, 

єдиному розумінню та тлумаченню у правозастосуванні; 

  - запропоновано внести зміни до КПК в частині визначення відповідних 

термінів (п. 14-1, 14-2 ст. 3 КПК), специфічних засад кримінального 

правосуддя щодо неповнолітніх (ст. 10-1 КПК), характеру та послідовності 

роз’яснювальної діяльності (ч. 2 ст. 285 КПК), спеціального провадження у 

випадках застосування звільнення, передбаченого Особливою частиною КК 

(ст. 285-1 КПК), розмежування процесуального порядку реалізації положень 

ст.ст. 97 та 105 КК (ст.ст. 497, 497-1 КПК); 

удосконалено:  

-  підхід щодо обґрунтування доцільності виокремлення спеціальної норми, 

яка б регламентувала процесуальний порядок спеціальних видів звільнення; 

-  наукове положення щодо специфіки процесуального порядку застосування 

умовних видів звільнення від кримінальної відповідальності, відтворення в ній 

посиленого обсягу суворості кримінально-процесуального примусу; 

- ідею щодо збільшення потенційного ризику порушення прав підозрюваної 

особи за умови проведення досудового розслідування не в повному обсязі; 
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- пропозиції щодо необхідності законодавчого закріплення призначення 

вихователя неповнолітньому у разі його звільнення від кримінальної 

відповідальності;  

дістали подальшого розвитку: 

- погляди на співвідношення принципу презумпції невинуватості та 

можливості звільнення особи без доведення її вини судом, без встановлення 

обвинувальним вироком суду; 

- пропозиції щодо удосконалення процесуального порядку застосування 

загальних видів звільнення - у зв’язку із примиренням винного з потерпілим 

(ст. 46 КК) та у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до 

кримінальної відповідальності (ст. 49);  

- положення щодо зміни підходів у визначенні особливостей кримінального 

правосуддя щодо неповнолітніх, значення засад та принципів кримінального 

провадження для визначення напрямків його подальшого реформування;  

- пропозиції щодо законодавчого закріплення ролі слідчого у процесі 

звільнення від кримінальної відповідальності; 

- положення щодо правової сутності та значення примусових заходів 

виховного характеру як невід’ємної складової звільнення неповнолітніх від 

кримінальної відповідальності. 

Практичне значення одержаних результатів. Основні положення 

дисертації можуть бути використані: 

- у науково-дослідницький діяльності, як підґрунтя для подальших 

наукових досліджень проблем щодо вдосконалення практики використання 

спеціальних знань, у ході досудового розслідування; (Акт впровадження у 

наукову діяльність Одеського державного університету внутрішніх справ від 

10 липня 2018 р.)  

- у навчальному процесі юридичних вищих навчальних закладів та 

правових факультетів при викладанні навчальних дисциплін «Кримінальний 

процес», «Досудове слідство», «Організація роботи органів досудового 
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розслідування». (Акт впровадження у навчальний процес Одеського 

державного університету внутрішніх справ від 10 липня 2018 р.); 

- у правозастосовній сфері – для забезпечення єдності та ефективності 

застосування законодавства, що регламентує процесуальний порядок 

звільнення від кримінальної відповідальності. 

Особистий внесок здобувача. Сформульовані у дисертації положення, 

узагальнення, висновки, рекомендації, пропозиції обґрунтовані дисертантом 

на підставі особистих досліджень у результаті опрацювання та аналізу 

наукових, нормативних, статистичних та емпіричних джерел. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні теоретичні положення даного 

дослідження знайшли своє відображення в наукових працях, які стали 

предметом обговорення на всеукраїнських та міжнародних науково-

практичних конференціях: Всеукраїнській науково-практичній конференції. 

«Кримінально-правові та кримінологічні заходи протидії злочинності» 

(м. Одеса, 13 листопада 2015 р.); Всеукраїнській науково-практичній 

інтернет-конференції. «Процесуальне та криміналістичне забезпечення 

розслідування кримінальних правопорушень в світлі вимог сучасного 

кримінального процесуального кодексу України» (м. Одеса, 26 листопада 

2015 р.); Міжнародної науково-практичної конференції. «Кримінально-

правові та кримінологічні аспекти протидії злочинності» (м. Одеса, 25 

листопада 2016 р.); VIII Міжнародній науково-практичній конференції. «Роль 

та місце правоохоронних органів у розбудові демократично-правової 

держави» (м. Одеса, 25 березня 2016 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції, присвяченої 15-річчю створення кафедри кримінального 

процесу та 95-річчю Одеського державного університету внутрішніх справ 

«Процесуальні аспекти досудового розслідування» (м. Одеса, 07 квітня 2017 

р.); Всеукраїнської науково-практичній конференції. «Кримінально-правові 

та кримінологічні аспекти протидії злочинності». (м. Одеса, 24 листопада 

2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції. «Актуальні 

проблеми реформування кримінальної юстиції»(м. Одеса, 20 квітня 2018 р.); 
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ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції. «Актуальні проблеми 

кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової 

діяльності». (Хмельницький, 02 березня 2018 р.); Х Міжнародній науково-

практичній інтернет-конференції. «Роль та місце правоохоронних органів у 

розбудові демократичної правової держави». (м. Одеса, 30 березня 2018 р.) 

Публікації. Основні результати дослідження відображені у восьми 

публікаціях за темою дисертації, з яких 6 - у наукових журналах та збірниках 

наукових праць, визначених МОН України, як фахові видання з юридичних 

наук; 2 - опубліковані у зарубіжному періодичному виданні; у 9 тезах 

доповідей на наукових та науково-практичних конференціях.  

Структура та обсяг дисертації зумовлені метою та завданнями 

дослідження.Дисертація складається з анотації, змісту переліку умовних 

позначень, вступу, трьох розділів, що уміщують сім підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дослідження 

становить 302 сторінки, з яких 213 - основного тексту. Список використаних 

джерел складається зі 274 джерел на 35 сторінках, додатки – на 28 сторінках. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

ККУ – Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. 

ККУ 1960 р. – Кримінальний кодекс України 1960 р. 

КПКУ 1960 р. – Кримінально-процесуальний кодекс України 1960 р. 

КПКУ 2012 р. – Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 

квітня 2013 р. 

ПЗВХ – Примусові заходи виховного характеру 

ПВСУ – Пленум Верховного суду України 

РФ – Російська Федерація 

ст. – стаття 

ст.ст. – статті 
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РОЗДІЛ 1ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ 

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПОРЯДКУ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД 

КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 

1.1. Стан дослідження кримінально-процесуального порядку 

звільнення від кримінальної відповідальності 

 

Загальновизнаним є те, що звільнення від кримінальної 

відповідальності є міжгалузевим інститутом, оскільки розуміння його 

соціально-правової сутності та змісту є можливим лише на підставі 

комплексного тлумачення системи правових норм, що містяться у 

кримінальному та кримінально-процесуальному законодавстві. Відповідно 

особливістю обраної нами теми дослідження є тісний зв’язокміж 

кримінальним та кримінально-процесуальним правом та законодавством, що 

не може не відтворюватися на особливостях доктринальних джерел. Маємо 

звернутися до аналізу змісту, сутності, спрямуванню досліджень, визначення 

основних проблем у сфері реалізації міжгалузевого інституту звільнення від 

кримінальної відповідальності як кримінально-правового, так і суто 

процесуального напряму. Результати наукових досліджень кримінально-

правової та кримінально-процесуальної теорії, законодавчої та 

правозастосовної практики у сфері застосування звільнення від кримінальної 

відповідальності відтворені у значній кількості доктринальних джерел. 

Визначитися із загальним станом дослідження кримінально-

процесуального порядку звільнення від кримінальної відповідальності, 

особливостями та характером змісту тих конкретних проблем, які 

виокремлюються сучасними вітчизняними вченими (на тлі суттєвого 

реформування як кримінального так і кримінального процесуального 

законодавства) у зазначеній сфері, дозволить систематизація використаного 

нами під час дослідження доктринального матеріалу, який безпосередньо 

стосується предмету дослідження, за певними критеріями. 



37 
 

Зокрема:відповідно дозагальних проблем теорії та законодавства щодо 

кримінальної відповідальності як такої; визначення соціально-правової 

сутності, значення, поняття та ознак звільнення від кримінальної 

відповідальності (кримінально-правові та кримінально-процесуальні 

аспекти); визначення конкретних процесуальних проблем у сфері реалізації 

звільнення від кримінальної відповідальності, зокрема (крім іншого) з питань 

особливостей кримінально-процесуальних аспектів застосування звільнення 

від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів 

виховного характеру щодо неповнолітніх. Однією із об’єктивних тенденцій 

сучасних наукових досліджень є підвищення уваги до проблем чинного 

законодавства в частині регулювання особливостей здійснення 

кримінального правосуддя щодо неповнолітніх, що обумовлюється 

необхідністю подальшої гуманізації кримінального та кримінального 

процесуального законодавства щодо цієї специфічної категорії осіб, 

приведенням вітчизняного законодавства у відповідність із міжнародними 

стандартами та позитивним зарубіжним досвідом. Відповідно аналіз стану 

дослідження кримінально-процесуального порядку звільнення від 

кримінальної відповідальності здійснюватиметься умовно на двох рівнях: 

щодо загального суб’єкту впливу розглядуваного інституту та спеціального – 

неповнолітніх осіб. 

Слід зазначити, що проблемам кримінальної відповідальності як такої, 

визначенню її правової природи, видам, співвідношенню із кримінальним 

покаранням присвячена велика кількість робіт як вітчизняних, так і 

зарубіжних вчених. Ця проблема є сталою. До сьогодні вона не віднайшла 

загальновизнаного рішення, що безумовно справляє свій негативний вплив 

на чіткості та узгодженість законодавчих визначень, які стосуються реалізації 

звільнення від кримінальної відповідальності. Проте ця проблема загального 

характеру поза сферою нашого дослідження. В даному випадку нашому 

аналізу та узагальненню піддавалися роботи вчених, які поміж загальних 

питань кримінальної відповідальності як такої у якості складової розглядали 
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безпосередньо проблеми звільнення від кримінальної відповідальності. Це 

зокрема дослідження: Л.В. Багрій-Шахматова, присвячені загальній 

характеристиці, межам та формам реалізації кримінальної відповідальності; 

В.К. Грищука з проблем філософсько-правового розуміння відповідальності 

людини, взагалі, розуміння поняття феномена кримінальної відповідальності, 

зокрема; Т.А. Лесниевски-Костаревої щодо сутності, підстав та значення 

диференціації відповідальності у кримінальному праві (на прикладі проблем 

теорії та законодавчої практики); В.О. Меркулової з питань теоретичних та 

соціально-правових аспектів кримінальної відповідальності, тенденцій 

реформування різних інститутів, пов’язаних із реалізацією кримінальної 

відповідальності; І.І. Митрофанова, присвяченого кримінально-правовому 

вченню механізмів реалізації кримінальної відповідальності, загалом, 

поняттю, формам реалізації кримінальної відповідальності, зокрема; 

М.О.  Стручкова щодо змісту, стадій та підстав реалізації кримінальної 

відповідальності тощо. Не зупиняючись на аналізі цих робіт в цілому, маємо 

звернути увагу на те, що в доктрині кримінального права відсутній 

загальновизнаний підхід до визначення сутності, поняття, ознак, форм 

кримінальної відповідальності [8, С. 52-53; 42, С. 337-381; 118, С. 39-50; 150, 

С. 44-47; 158, С. 48-72; 221, С. 44-54]. Маємо погодитися із тим, що такий 

стан є одним із чинників, що у підсумку призвело до того, що чинне 

законодавство не містить визначення поняття кримінальної відповідальності, 

звільнення від кримінальної відповідальності, хоча Кримінальний кодекс і 

визначається як Закон про кримінальну відповідальність (таку назву має 

Розділ II Загальної частини КК). Це позбавляє нас автентичного 

законодавчого тлумачення доволі важливих соціально-правових категорій 

(понять).  

Відсутність визначення у кримінальному законодавстві поняття, форм 

кримінальної відповідальності (а відповідно, поняття звільнення від 

кримінальної відповідальності) не може не позначитися і на кримінальному 

процесуальному праві та законодавстві. Той факт, що в чинному 
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законодавстві спостерігаються певні колізії, нечіткість та суперечливість 

окремих положень щодо порядку застосування (реалізації) різних видів 

звільнення від кримінальної відповідальності, взагалі, позначився і на стані 

розмежування звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх із 

застосуванням примусових заходів виховного характеру від звільнення від 

покарання неповнолітніх із застосуванням примусових заходів виховного 

характеру, зокрема [152, С. 146]. 

Оскільки проблеми звільнення від кримінальної відповідальності 

носять міжгалузевий характер, більш глибинний соціально-правовий зміст та 

сутність цього інституту можна розкрити лише у комплексному сприйнятті 

положень матеріального та процесуальних галузей права. Тому виправданим 

є те, що при вирішенні будь-якої проблеми мають враховуватися як 

результати досліджень кримінально-правових, так і суто кримінальних 

процесуальних аспектів реалізації досить складного інституту звільнення від 

кримінальної відповідальності. В більшій мірі наша увага була 

сконцентрована на дослідженнях, які присвячені безпосередньо визначенню 

соціально-правової сутності, значенню, поняттю та ознакам звільнення від 

кримінальної відповідальності. Аналіз тенденцій реформування інституту 

звільнення від кримінальної відповідальності в Україні за чинності 

попереднього та сучасного кримінального законодавства, пошук відповіді на 

питання  щодо доцільності існування цього інституту та його відповідності 

основним базовим теоретичним положенням щодо змісту та сутності 

кримінальної відповідальності є неможливим без звернення до наукових 

праць як кримінально-правового, так і кримінального процесуального 

характеру. 

Питання, які стосуються кримінально-правових та кримінальних 

процесуальних аспектів реалізації звільнення від кримінальної 

відповідальності, є складовою досліджень багатьох вчених - кримінологів. 

Зокрема, в нашій роботі піддавалися вивченню та аналізу результати 

досліджень, які містяться у наукових працях В.І Антіпова, П. Андрушка, М. 
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Бажанова, Ю. В. Бауліна, А.Ф. Бантишева, А.М. Бойко, А.А. Вознюка, Н. 

Гуторової, І.М. Горбачової, В.К. Грищука, В.В. Гуменюка, О.О.Дудорова, О. 

Житного, В.П. Ковальчука, О.С. Козака, М.Й. Коржанського, О.В. Козаченка,  

Ю.Ю. Коломієць, О.М. Костенка, В. Куца, Ю.В. Луценко, Ж.В. Мадриченко, 

В. О. Меркулової, І.І. Мітрофанова, О.В. Наден, В.О. Навроцького, 

Т. Б. Ніколаєнко, В. О. Новікова, А.В. Савченко, П.П. Сердюка, 

В.В. Скибицького, В. Тихого, Є. Фесенка, П. Фріса, М. І. Хавронюка, 

П. В.  Хряпінського, С. Яценка та ін. 

В той же час, окремі вчені, не заперечуючи зазначені вище властивості 

інституту звільнення від кримінальної відповідальності, звертають увагу на 

певні негативні аспекти невідповідності розглядуваного інституту 

загальновизнаним засадам кримінального права. Так М.І. Хавронюк вважає, 

що закріплення у чинному Кримінальному кодексі України звільнення від 

кримінальної відповідальності як форми реагування на злочин певною мірою 

девальвує кримінальну відповідальність, призводить до забуття принципу 

невідворотності кримінальної відповідальності [246, С. 6–7]. 

М.Й.  Коржанський вважав цей інститут неконституційним та  нелегальним, 

виходячи з того, що звільненню завжди повинно передувати доказ наявності 

у діях особи складу злочину, визнання особи винною у вчиненні злочину. 

Лише винувату особу можна звільнити від відповідальності за злочин. Якщо 

так, - визнану в обвинувальному вироку особу винною у вчиненні злочину 

можна звільнити від покарання, а не від кримінальної відповідальності. Отже 

за чинних кримінально-правових норм від кримінальної відповідальності 

звільняється невинна особа  - що є збоченням правосуддя [91, С. 47-55; 11, 

82, С. 220-226. - С. 220, 224, 225]. 

Серед досліджень кримінально-правового характеру, які присвячені 

суто звільненню від кримінальної відповідальності,і які утворюють 

теоретичну основу у розумінні змісту, сутності інституту звільнення від 

кримінальної відповідальності як такого, окремих конкретних його видів, 

особливостей підстав та умов їхньої реалізації, - слід виокремити декілька 
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робіт монографічного характеру. Це спеціальне ґрунтовне дослідження 

Ю.  В. Бауліна з теоретичних та практичних проблем звільнення особи від 

кримінальної відповідальності, особливостей застосування як загальних, так і  

спеціальних видів такого звільнення [15]. Комплексне дослідження 

А.А. Вознюка проблем спеціальних видів звільнення від кримінальної 

відповідальності учасників організованих злочинних об’єднань [30]. 

Монографія Ю.В. Луценка, присвячена теоретичним та практичним 

проблемам звільнення від кримінальної відповідальності за злочини проти 

основ національної безпеки України, де аналізуються підстави та правові 

наслідки застосування даного виду звільнення [124]. Наукове дослідження 

О.В. Наден щодо спеціальних видів звільнення від кримінальної 

відповідальності за злочини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів [167]. 

В Україні останнім часом значно збільшилася кількість науковців, які у 

якості предмета дослідження обирають  соціально-економічні, психологічні, 

педагогічні, кримінологічні, кримінально-правові та кримінальні 

процесуальні проблеми реалізації кримінальної відповідальності та 

покарання неповнолітніх. Сьогодні існує досить широке коло вітчизняних 

науковців, які досліджують проблеми, пов’язані із вчиненням 

неповнолітніми злочинів, особливостями здійснення щодо них 

кримінального правосуддя. Найбільш інтенсивно ця проблема стала 

досліджуватися в останні десять років. Досить значною є кількість 

дисертаційних досліджень, робіт монографічного та науково-

публіцистичного характеру. Особливістю наукових досліджень цього 

напрямку є те, що в більшості випадків виправдано посилюється увага до 

результатів дослідження змісту та сутності міжнародно-правових стандартів, 

позитивного досвіду інших країн світу. В нашій роботі використовувалися 

результати досліджень в зазначеній сфері таких фахівців з кримінального 

права як В.М. Бурдін, Н.Л. Березовська, Є.М. Вечерова, Г.М. Власова, 

Л.В. Герасимчук, Т.О. Гончар Т.І. Дметришина, Г.О. Єремій, 
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Н.М. Крестовська, О.В. Козаченко, Н.М. Мирошниченко, Є.С. Назимко, 

Т.Г. Пономарьова, О.С. Яцун тощо. 

Перелік проблем, які зазначені науковці обрали у якості предмета 

дослідження є вельми значним. Вчені виходять з того, що проблеми 

диференціації та індивідуалізації кримінальної відповідальності та покарання 

неповнолітніх є складовими більш загальних питань, які стосуються: 

принципів та концептуальних засад, що мають обумовлювати реформування 

сфери кримінального правосуддя щодо неповнолітніх; формулювання 

багатоколійної системи кримінально-правових заходів, які мають 

застосовуватися до неповнолітніх злочинців; визначення оптимального 

співвідношення між заходами суто карального та виховного характеру; 

подальшої більш глибинної формалізації та конкретизації законодавчих 

визначень щодо реалізації кримінальної відповідальності неповнолітніх. 

Проте, якщо з одного боку, зазначені питання останнім часом все 

частіше обумовлюють напрям та зміст досліджень, які проводяться у сфері 

кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх (що є 

позитивним), то з іншого боку, з багатьох зазначених питань до сьогодні не 

знайдено аксіоматичного загальновизнаного рішення, що безумовно 

ускладнює процес подальшого реформування як кримінального, так і 

кримінального процесуального законодавства. Зазначені питання 

взаємопов’язані і безпосередньо стосуються як загального напрямку 

удосконалення системи кримінального правосуддя щодо неповнолітніх, так і 

безпосередньо більш конкретних проблем - законодавчого процесуального 

порядку застосування звільнення від кримінальної відповідальності 

неповнолітніх на підставі ст. 97 КК. 

Кількість спеціальних досліджень, присвячених особливостям 

реалізації звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням 

примусових заходів виховного характеру (далі ПЗВХ) щодо неповнолітніх, 

на підставі ст. 97 КК, є значною. Особливістю даних досліджень є те, що 

практично в усіх роботах кримінально-правового та кримінологічного 
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характеру безпосередньо розглядаються проблеми сучасного правосуддя 

щодо неповнолітніх, проблеми процесуального порядку реалізації 

примусових заходів виховного характеру щодо неповнолітніх, 

формулюються пропозиції щодо напрямів удосконалення судової системи 

України щодо неповнолітніх. 

Маємо зупинитися на більш типових висновках в даному питанні. 

Зокрема, визнаючи той факт, що ПЗВХмістять ознаки некарального  

кримінально-правового впливу на неповнолітніх, не пов’язані із суворими 

правообмеженнями (або правообмеженнями взагалі), стимулюють активну 

позитивну посткримінальну поведінку, а отже можуть бути спрямовані на 

досягнення в більш оптимальні терміни таких завдань як відновлення, 

компенсація, безпека, перевиховання тощо, - вчені, тим не менш, визнають 

наявність певних суперечностей та невідповідності між положеннями 

кримінального та кримінального процесуального законодавства щодо 

регламентації  звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності та 

покарання із застосуванням ПЗВХ. Суперечливість обумовлена насамперед 

тим, що незалежно від відмінностей щодо тяжкості суспільно небезпечної 

поведінки неповнолітньої особи, як у разі звільнення від кримінальної 

відповідальності, так і у разі звільнення від покарання, - суд має 

застосовувати одні і ті ж види ПЗВХ, які визначені у ч. 2 ст. 105 КК. 

Відповідно результатом реалізації цих двох інститутів є практично 

однаковий  обсяг право обмежень, які є змістом конкретних ПЗВХ.  

Правова природа інститутів, визначених у ст.ст. 97 та 105 КК, 

аналізуються на тлі подальшого спрямування України до впровадження та 

удосконалення ювенальної юстиції, ювенального кримінального правосуддя. 

А відповідно пропонується розглядати звільнення неповнолітніх від 

кримінальної відповідальності та покарання із застосуванням ПЗВХ як різні 

форми некарального ювенального впливу, засобами ювенального 

кримінально-правового впливу,  елементами специфічної системи 

ювенального правосуддя [26, С. 4, 11; 195, С. 14 ]. 
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До того ж, узагальнений аналіз результатів наукових досліджень, які 

присвячені особливостям кримінальної відповідальності неповнолітніх, які 

безпосередньо, або ж опосередковано стосуються відправлення 

кримінального правосуддя щодо неповнолітніх, - свідчить на користь 

докорінної зміни концепції та законодавчих підходів щодо регулювання 

кримінально-правових та кримінальних процесуальних відносин, суб’єктом 

яких є неповнолітня особа, а відповідно містять обґрунтування доцільності 

подальшого реформування системи кримінального правосуддя щодо 

неповнолітніх. 

Безумовно сутнісною складовою нашого дослідження є вивчення та 

узагальнення результатів дослідження, які безпосередньо присвячені 

проблемам реалізації кримінальних процесуальних положень чинного КПК 

щодо реалізації звільнення від кримінальної відповідальності, особливостям 

кримінального провадження щодо неповнолітніх, їхнього процесуального 

статусу. Проблематика різних аспектів кримінального процесуального 

порядку застосування звільнення особи від кримінальної відповідальності 

була предметом розгляду таких дослідників, як Г. Глобенко, Л. В. Головко, 

А.Є. Голубова, О. Губської, О.Г. Добровольської, І.Г. Івасюка, 

М.О. Карпенка,В.М. Кобернюка, Г.Р. Крета, О.О. Левандаренко, 

І.В. Леоненко, Н.В. Неледви, Р.В. Новака, Г. Рось, В.В. Романюка. 

Як за чинності попереднього кримінального роцесуального 

законодавства, так і після прийняттям нового Кримінального процесуального 

кодексу України 2012 р. в доктрині обговорювалися чимало проблем, які 

стосувалися: обсягу прав та обов’язків суб’єктів специфічних відносин з 

приводу звільнення особи від кримінальної відповідальності (їхнього 

процесуального статусу); доцільної стадії кримінального правосуддя, на якій 

мало вирішуватися це питання; особливостей порядку застосування різних 

загальних видів звільнення від відповідальності;особливостей порядку 

закриття кримінального провадження на підставах, передбачених Особливою 

частиною КК; співвідношення факту закриття кримінального провадження та 
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дотримання принципу презумпції невинуватості особи тощо. З набуттям 

чинності новим КПК увага акцентувалася до того ж на проблемах 

розмежування  між звільненням від кримінальної відповідальності у зв’язку 

із примиренням з потерпілим та суто кримінальними процесуальними 

інститутами «угоди про примирення» та «угоди про визнання вини», на 

особливостях кримінального провадження щодо неповнолітніх. 

Доцільним є звернення до окремих робіт зазначеного напрямку, в яких 

містяться результати, що стали поштовхом для нашого дослідження, 

доводять той факт, що чинне кримінальне процесуальне законодавство у 

сфері регулювання порядку застосування звільнення від кримінальної 

відповідальності потребує подальшого удосконалення, визначаються 

напрями реформування. Типовість проблем маємо визначити на підставі 

аналізу декількох робіт за часів чинності попереднього КПК, та окремих 

наукових досліджень з часу набуття чинності КПК 2012 р. 

Однією із проблем, яка досить активно обговорювалася в науковій 

доктрині за часів чинності попереднього КПК, стосувалася визначення 

доцільного етапу кримінального правосуддя, на якому мало вирішуватися 

питання щодо закриття провадження та звільнення від кримінальної 

відповідальності. Г.І. Глобенко у дисертаційному дослідженні з проблем 

закриття кримінальних справ з нереабілітуючих обставин (2007 р.)доводить 

необхідність чіткого законодавчого визначення процесуального порядку 

вирішення цих питань лише на стадії судового розгляду справи, а не 

досудового розслідування. Такий підхід на його думку сприяв би змагальним 

засадам правосуддя, попереджував би зловживання з боку осіб, які 

здійснюють досудове розслідування, виключив би можливість покладання на 

одну й ту саму особу вирішення питань щодо притягнення до кримінальної 

відповідальності та звільнення від такої, сприяв би виявленню під час 

судового засідання порушень та помилок з боку органів досудового 

розслідування, тощо. До того ж, Г. І. Глобенко звертав увагу на необхідність 

установлення більш чіткої процедури підсумкового етапу досудового 
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розслідування, коли вирішується питання щодо направлення кримінальної 

справи до суду для вирішення питання про звільнення обвинуваченого від 

кримінальної відповідальності. Доводилося, що таке рішення повинно 

прийматися щодо обвинуваченого, по-друге, він повинен бути ознайомлений 

з матеріалами кримінальної справи до остаточного вирішення питання про її 

направлення до суду, щоби мати можливість сформулювати свою згоду або 

незгоду з таким рішенням. На підставі аналізу даних правозастосування, 

вчений запропонував факт отримання згоди обвинуваченого з направленням 

справи до суду для вирішення питання про звільнення від кримінальної 

відповідальності відображати в окремому протоколі. Звертає увагу на 

важливість та необхідність встановлення всіх обставин, необхідних для 

звільнення від кримінальної відповідальності [36, С. 11, 13, 15]. 

Сталою залишається проблема підстав та процедури застосування 

спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності, 

передбачених Особливою частиною КК. Як за часів попереднього КПК, так і 

з набуттям чинності КПК 2012 р. окремим аспектам процесуальних форм 

звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених 

Особливою частиною КК України, присвячені роботи І.В. Леоненко, який 

справедливо пов’язує наявність чималої кількості суперечностей у 

практичній реалізації цих заохочувальних норм саме з тим, що не 

передбачено ані підстав спеціального звільнення від кримінальної 

відповідальності, ані процедур закриття справ у таких випадках. При розгляді 

даного питання концентрується увага на наступних положеннях: що 

звільнення є можливим на протязі усього судового розгляду у кримінальному 

провадженні, до моменту набрання чинності обвинувальним вироком, що 

передбачає можливість надходження клопотання і під час судового розгляду 

кримінального провадження; що реалізація цих видів звільнення передбачає  

обов’язкове ухвалення судом рішення, за наявності законних підстав 

(імперативний вид звільнення); доводиться доцільність окремої 

процесуальної регламентації імперативних та дискреційних підстав 
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звільнення; відповідно пропонується змінити редакцію ч. 4 ст. 286 КПК [117, 

С. 28–30; 116, С. 408-414]. 

Проблемам закриття кримінального провадження зі звільненням особи 

від кримінальної відповідальності присвячена кандидатська дисертація 

В.М.  Кобернюка (2014 р.), в якій йдеться про те, що правова природа даного 

міжгалузевого процесуального інституту полягає у певній процесуальній 

формі його реалізації; пропонується поділ усього порядку закриття 

кримінального провадження на 12 етапів, кожний із яких має свої 

процесуальні властивості; відповідно доводиться необхідність розглядати 

закриття кримінального провадження зі звільненням від кримінальної 

відповідальності до особливих порядків кримінального провадження і 

регламентувати його на рівні окремої глави Розділу VI «Особливі порядки 

кримінального провадження» КПК; пропонується наділити слідчого правом 

за погодженням з прокурором звертатися до суду з клопотанням про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності [75, С. 7-8]. 

Як вже йшлося, із набуттям чинності новим КПК актуальності набули 

питання розмежування кримінально-правового інституту звільнення від 

кримінальної відповідальності у зв’язку із примиренням (ст. 46 КК) та суто 

кримінально-процесуальними інститутами «угода про примирення», «угода 

про визнання вини». В цьому цензі заслуговують на увагу результати 

досліджень, виконані  Р.В. Новаком (2015 р.) та Г.Ю. Саєнко (2017 р.). 

Обравши предметом дослідження кримінальне провадження на підставі угод, 

вчені дійшли певних висновків, щодо специфічних ознак, властивостей, 

особливостей кримінального провадження на підставі угод. Висновки мають 

цікавити нас з точки зору змісту та напрямків подальшого удосконалення 

порядку застосування звільнення від кримінальної відповідальності на 

підставі ст. 46 КК, визначення того, що є спільним та відмінним у 

процесуальному порядку застосування зазначених інститутів [179; 205]. 

М.О. Карпенко, досліджуючи теоретичні та практичні питання 

провадження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх (2009 р.), 
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доходить (крім іншого) висновків, що слідчий, який розслідує кримінальну 

справу, повинен брати участь у вирішенні цього питання, оскільки він є тією 

особою, що найбільш повно розбирається в характері неповнолітньої особи; 

що у теорії кримінального процесу не вирішене питання, чи може слідчий та 

прокурор знову ініціювати процедуру звільнення від кримінальної 

відповідальності у разі незгоди із попереднім рішенням суду; що інститут, 

передбачений ст. 97 КК, не знайшов належної реалізації на практиці і 

пропонує поширити сферу застосування на злочини середньої тяжкості; що 

порядок застосування різних видів ПЗВХ має залежати від характеру та 

обсягу примусу кожного виду; що відсутність загальних засад застосування 

ПЗВХ спонукає суд використовувати загальні положення щодо призначення 

покарання; що в законодавстві не вирішено питання, який орган має 

контролювати стан дотримання неповнолітнім умов звільнення тощо [72, С. 

131, 133, 135, 173, 175]. Зазначені проблеми піддаються більш конкретному 

аналізу у Розділі 3 нашої роботи.  

А.Є. Голубов у дисертації «Процесуальне становище в кримінальному 

судочинстві України неповнолітнього, який скоїв злочин або суспільно 

небезпечне діяння» (2005 р.) доходить висновку, що кримінально-

процесуальний статус неповнолітнього повинен включати як загальні, так і 

спеціальні права та обов’язки, а відповідно має бути утворений змінений 

процесуальний статус, який би стосувався лише неповнолітньої особи. 

Доводиться необхідність вдосконалення провадження у справах 

неповнолітніх в частині утворення в Україні системи ювенальної юстиції  

[38, С. 8-9, 34-51, 157-180]. 

За чинності нового КПК 2012 р. В.В. Романюком виконане 

дисертаційне дослідження «Кримінальне провадження щодо неповнолітніх» 

(2015 р.) Новизна даного дослідження полягає у тому, що автор запропонував 

розглядати кримінальне провадження щодо неповнолітніх як відповідний 

процесуальний інститут, якій охоплював би основні положення цього 

провадження, власний суб’єктивний склад. Відповідно доводиться 
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доцільність виокремлення та подальшого поглибленого дослідження 

кримінально-процесуального механізму забезпечення прав, свобод та 

законних інтересів неповнолітніх як учасників кримінального провадження, 

окремої процедури їх реалізації. Пропонується уточнення змісту 

процесуальних прав неповнолітнього підозрюваного (обвинуваченого) в 

частині наділення правом на звільнення від кримінальної відповідальності у 

випадках, передбачених законом. Запропоновано нову редакцію статті  з 

назвою «Основні положення кримінального провадження щодо 

неповнолітніх» [201, С. 9, 14; 200, С. 6-7]. 

На окрему увагу заслуговує узагальнений аналіз положень, що 

містяться у коментарях до попереднього та чинного Кримінального 

процесуального кодексів. Значення цих специфічних доктринальних джерел 

обумовлюється декількома чинниками. Це, зазвичай, результат здійснення 

колективного наукового дослідження, що передбачає певний рівень 

узгодженості та визначеності наукових позицій. Тим більш, якщо це 

стосується дискусійних питань. Саме в коментарях надається  особливе 

значення буквальному та офіційному тлумаченню правових норм, що 

підтверджується змістом інших нормативно-правових актів. І що важливо, у 

коментарях до КПК 1960 р. та КПК 2012 р. особлива увага приділяється саме 

кримінально-правовим підставам застосування звільнення від кримінальної 

відповідальності. В окремих випадках коментарі містять практично лише 

тлумачення кримінально-правових підстав застосування різних видів 

звільнення. 

Так за чинності КПК 1960 р. особлива увага зверталася на те, що 

доцільним є у всіх випадках сформулювати та пред’явити обвинувачення 

особі, яка планується бути звільненою від кримінальної відповідальності, 

оскільки саме такий підхід сприятиме захисту прав особи, повноті та 

об’єктивності розслідування, законності та обґрунтованості прийнятого по 

справі рішення. Не розмежовувалися підстави застосування до 

неповнолітнього ПЗВХ у разі звільнення від відповідальності та звільнення 
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від покарання.  Концентрувалася увага на тому, що застосування ПЗВХ є 

можливим лише у разі вчинення діяння, яке не становить значної суспільної 

небезпечності та надавався перелік та зміст конкретних ПЗВХ. 

Наголошувалося на важливості дотримання принципу презумпції 

невинуватості особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, участі 

громадськості у реалізації звільнення. Робиться наголос на тому, що закриття 

кримінальної справи за нереабілітуючих обставин та звільнення від 

відповідальності та покарання має здійснюватися стосовно тієї особи, яка 

визнана винною у вчиненні злочину, що винною у вчиненні злочину особа 

може бути визнана лише за рішенням суду, а відповідно і закриття справи – 

це сфера рішення суду [230, С. 18, 23-24, 581; 175 С. 25, 613; 226, С. 79-80, 

1033-1034]. 

Узагальнений аналіз змісту коментарів до КПК 2012 р. доводить 

наявність дещо інших акцентів. В більшій мірі звертається увага: на 

соціально-правове значення інституту звільнення від кримінальної 

відповідальності, його відповідність принципу гуманізму та економії 

кримінальної репресії; на важливість та обов’язковість якісного здійснення 

слідчим, прокурором специфічної роз’яснювальної діяльності; 

підкреслюється, що законодавець зобов’язує слідчого, прокурора 

заохочувати особу до позитивних пост кримінальних дій; при коментуванні 

порядку звільнення від кримінальної відповідальності та порядку розгляду 

судом клопотання прокурора про звільнення від кримінальної 

відповідальності, взагалі не виокремлюються види звільнення, а відповідно 

нічого не згадується ні про спеціальні види звільнення на підставі Особливої 

частини КК, ні про спеціальний вид звільнення щодо неповнолітніх. В 

окремих коментарях стосовно ст. 497 КПК  містяться як положення статті  97 

КК (щодо підстав звільнення від відповідальності) так і ст. 105 КК (підстави 

звільнення від покарання), йдеться про покарання, які можуть бути 

застосовані судом у разі винесення вироку, визначаються особливості 

застосування позбавлення волі, розглядаються особливості застосування до 
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неповнолітніх звільнення від покарання з випробуванням [107, С. 709-711; 

108, С. 396; 227, С. 630-632]. 

Окрему групу досліджень становлять ті, які безпосередньо не 

присвячені кримінальному процесуальному порядку звільнення від 

кримінальної відповідальності, проте містять у собі критичні зауваження та 

пропозиції стосовно удосконалення кримінального правосуддя, загалом,дані 

процесуального характеру, які стосуються проблем визначення 

процесуального статусу учасників кримінального провадження, гарантій 

дотримання прав та інтересів особи, яка перебуває у сфері кримінального 

правосуддя, а отже опосередковано і в сфері звільнення від кримінальної 

відповідальності. Це роботи Ю.П. Аленіна (правовий статус слідчого за КПК 

2012 р.); О.С. Анненкова (межі суддівського розсуду, ступінь самостійності 

суду в юридичній оцінці); В.К. Волошинової (принципи кримінального 

процесу), В.І. Галагана (правовий статус окремих осіб у досудовому 

провадженні), Р.Г. Гасанова (участь прокурора на стадії досудового 

розслідування), Ю.А. Гурджи (потерпілий в кримінальному процесі), 

В.Т. Маляренка (перебудова кримінального процесу, прокурор у 

кримінальному судочинстві), В.В. Навроцької (засади диспозитивності в 

кримінальному процесі), А.М. Стєбєлєва (правове регулювання 

відшкодування шкоди у кримінальному процесі), А.Ю. Строгана (клопотання 

як самостійний інститут кримінально-процесуального права), Р.В. Тарасенка 

(безпека учасників кримінального судочинства) тощо. 

Підсумовуючи зазначене, маємо підкреслити наступне. Систематизація 

доктринального матеріалу (як кримінально-правового, так кримінального 

процесуального характеру) відповідно до загальних проблем теорії та 

законодавства щодо кримінальної відповідальності як такої, інституту 

звільнення від кримінальної відповідальності, загалом,  звільнення від 

кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів 

виховного характеру щодо неповнолітніх, зокрема, - доводять необхідність 

подальшого більш поглибленого дослідження проблем правової сутності та 
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особливостей реалізації міжгалузевого інституту звільнення від кримінальної 

відповідальності, процесуального порядку застосування звільнення, 

зокрема.В доктрині кримінального права спостерігається різна оцінка 

сутності та значення інституту звільнення від кримінальної відповідальності. 

До вкрай протилежних наукових тверджень: від надання особливого 

значення його стимулюючим властивостям у протидії злочинності до 

сумнівів щодо доцільності та заперечення його існування як такого. 

Проблемою міжгалузевого значення, яка була і залишається суттєвою 

складовою наукової дискусії як кримінологів, так і процесуалістів є питання 

співвідношення принципу презумпції невинуватості та звільнення від 

кримінальної відповідальності особи, вина якої не встановлюється 

обвинувальним вироком суду, як того вимагає Конституція та ч.2 ст. 2 КК. 

Актуальність проблеми посилилася із набуттям чинності КПК 2012 р., в 

якому визначається можливість проведення досудового розслідування не в 

повному обсязі, що посилює ризики прийняття незаконних та 

несправедливих рішень щодо доведеності підстав звільнення від 

кримінальної відповідальності.  

В дослідженнях процесуального характеру за часу чинності 

попереднього КПК 1960 р. особливе значення надавалося доведенню того, 

що стадією  кримінального провадження, на якій доцільним є вирішення 

питання щодо звільнення від кримінальної відповідальності є стадія судового 

розгляду справи, а не досудового розслідування, що має виключити 

можливість покладання на одну й ту саму особу вирішення питань щодо 

притягнення до кримінальної відповідальності та звільнення від такої, 

сприятиме виявленню під час судового засідання порушень та помилок з 

боку органів досудового розслідування. Що було враховано законодавцем і 

знайшло своє відтворення у тому, що відповідне рішення ухвалює лише суд 

на стадії судового провадження. 
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Набуття чинності новим КПК 2012 р. посилила увагу вчених до 

процесуального статусу слідчого, взагалі, в сфері звільнення від 

кримінальної відповідальності, зокрема, - оскільки законодавець повністю 

виключив його із сфери підготовки та направлення до суду клопотання про 

звільнення від кримінальної відповідальності. Доведення доцільності 

наділення слідчого правом за погодженням з прокурором звертатися до суду 

з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності в 

доктринальних джерелах ґрунтується на різних чинниках, які за сутністю 

відтворюють важливість цього суб’єкта кримінального провадження у 

встановленні та доведенні факту вчинення злочину, наявності підстав для 

звільнення, у всіх видах роз’яснювальної діяльності, є тією особою, що 

найбільш повно розбирається в характері неповнолітньої особи тощо. 

Із набуттям чинності новим КПК актуальності набули питання 

розмежування загального кримінально-правового інституту звільнення від 

кримінальної відповідальності у зв’язку із примиренням (ст. 46 КК) та суто 

кримінально-процесуальними інститутами «угода про примирення», «угода 

про визнання вини». Відповідно в доктрині розглядаються проблеми змісту 

та напрямків подальшого удосконалення кримінального процесуального 

порядку застосування звільнення від кримінальної відповідальності на 

підставі ст. 46 КК, обґрунтовується доцільність більш чіткої законодавчої 

конкретизації окремих загальних видів звільнення від кримінальної 

відповідальності. 

Сталою залишається проблема підстав та процедури застосування 

спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності, 

передбачених Особливою частиною КК, яка є предметом дослідження як 

кримінологів, так і процесуалістів. Типовою є позиція щодо того, що 

наявність  чималої кількості  суперечностей у практичній реалізації цих 

заохочувальних норм пов’язано саме з тим, що у чинному кримінальному 

процесуальному законодавстві (як і в попередньому) не передбачено ані 

підстав спеціального звільнення від кримінальної відповідальності, ані 
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процедур закриття справ у таких випадках. Значення цього питання 

посилилося у зв’язку із можливістю звільнення від кримінальної 

відповідальності на протязі усього періоду кримінального провадження, 

можливістю надходження клопотання і під час судового розгляду 

кримінального провадження, обов’язковістю ухвалення судом рішення, за 

наявності законних підстав (імперативний вид звільнення) тощо.  

Загальною тенденцією наукових досліджень особливостей здійснення 

щодо неповнолітніх кримінального правосуддя є те, що в більшості випадків 

вченими виправдано посилюється увага до змісту та сутності міжнародно-

правових стандартів, позитивного досвіду інших країн світу. Вчені виходять 

з того, що проблеми диференціації та індивідуалізації кримінальної 

відповідальності та покарання неповнолітніх, взагалі, з точки зору  

кримінально-процесуальних аспектів, зокрема, - є складовими більш 

загальних питань: принципів та концептуальних засад відправлення 

кримінального правосуддя щодо неповнолітніх, впровадження відновного 

правосуддя; подальшої більш глибинної формалізації та конкретизації 

законодавчих визначень щодо реалізації кримінальної відповідальності, 

призначення покарання неповнолітнім; доцільності поширення сфери 

регулювання спеціальною системою специфічних правових норм, що 

дозволило, крім іншого, б поглибити розмежування між властивостями 

кримінального правосуддя щодо дорослих та неповнолітніх осіб. Докорінна  

зміна концепції та законодавчих підходів щодо регулювання кримінально-

правових та кримінальних процесуальних відносин, суб’єктом яких є 

неповнолітня особа, має посилити ефективність дії правових механізмів  

забезпечення її процесуального статусу. 
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1.2. Звільнення від кримінальної відповідальності, кримінально-

процесуальний порядок звільнення від кримінальної 

відповідальності: поняття та ознаки 

 

Визначитися із поняттям та ознаками кримінального роцесуального 

порядку звільнення від кримінальної відповідальності неможливо без 

розуміння поняття та ознак суто звільнення від кримінальної 

відповідальності. Якщо ми звернемося до чинного кримінального 

законодавства, ми не знайдемо визначення в ньому поняття кримінальної 

відповідальності, системи видів кримінальної відповідальності, а відповідно і 

поняття звільнення від кримінальної відповідальності. Кримінальне 

процесуальне законодавство також лише використовує термін «звільнення 

від кримінальної відповідальності» не зосереджуючи увагу на особливостях 

ознак цього інституту. 

Складність розуміння сутності та доцільності законодавчого 

визначення інституту звільнення від кримінальної відповідальності 

обумовлюється багатьма чинниками, серед яких відсутність загальновизнаної 

доктринальної позиції щодо змісту, початку та завершення кримінальної 

відповідальності як такої, сутності її різних форм, співвідношення між 

звільненням від кримінальної відповідальності та звільненням від покарання. 

Досить важливим чинником, який впливає на ставлення законодавця, вчених, 

практичних працівників до інституту звільнення від кримінальної 

відповідальності, є той факт, що в зарубіжному законодавстві практично 

відсутній інститут звільнення від кримінальної відповідальності в тому цензі 

як він сприймається в Україні. 

З огляду на сучасне спрямування вітчизняного законодавства у 

європейський правовий простір, приведення кримінального та кримінального 

процесуального законодавства у відповідність із міжнародно-правовими 

стандартами та позитивним світовим досвідом, ми маємо розглянути окремі 

аспекти особливостей формалізації у законі положень щодо звільнення від 
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кримінальної відповідальності в інших країнах світу. Оскільки нами 

спеціально не досліджувалася ця проблема, маємо зупинитися на цьому 

питанні лише з точки зору узагальненої оцінки особливостей законодавчого 

підходу в різних країнах світу до звільнення від кримінальної 

відповідальності, що поширить межі нашого уявлення про соціально-правову 

сутність розглядуваного інституту. Розглянемо лише окремі аспекти цього  

питання на прикладі кримінального законодавства  окремих розвинених 

країн Європи (Англії, Іспанії, Литви, Польщі, Франції,  ФРН,  Естонії), Японії 

та США. 

Зокрема, законодавство Англії, Японії, Естонії не містить норм про 

звільнення від відповідальності особи, яка вчинила злочин. В окремих 

країнах в КК зустрічається така правова категорія як «давність», що за 

кримінальним законодавством України є однією із загальних підстав 

звільнення від кримінальної відповідальності. У КК Франції закінчення 

строку давності є однією із обставин (крім природної смерті, помилування, 

амністії), які перешкоджають виконанню покарання. За КК ФРН строк 

давності є обставиною, яка є підставою для виключення покарання. Проте 

законодавча редакція положення щодо впливу терміну давності є дещо 

іншою: давність виключає застосування як покарання, так і інших заходів, до 

яких відносяться будь-яка міра виправлення та безпеки, конфіскації майна, 

вилучення предметів злочину. Поняття звільнення від кримінальної 

відповідальності в даних випадках не використовується. За кримінальним 

законодавством Польщі  звільнення від кримінальної відповідальності 

охоплюється більш широким поняттям звільнення від покарання (випадки 

звільнення особи, яка спричинила шкоду за умов необхідної оборони, 

крайньої необхідності, під час виконання обов’язків, ризикованих дій, 

перебуваючи у стані неосудності, юридичної помилки, тощо). В 

Кримінальному кодексі Іспанії виокремлюється Глава II «Підстави 

звільнення від кримінальної відповідальності», де зазначається те, що 

відповідальності не підлягають особи, які мають психічні відхилення та 
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психічні розлади, які не усвідомлювали небезпечність свого діяння, не могли 

керувати своїми діями; перебували у стані необхідної оборони, крайньої 

необхідності, виконував законно свій професійний обов’язок тощо. Тож 

практично визначаються обставини, які за законодавством України 

виключають злочинність діяння, притягнення до кримінальної 

відповідальності (неосудність). Окрема глава, присвячена звільненню від 

кримінальної відповідальності, визначена і в КК Литви, де йдеться  про 

звільнення у зв’язку із зміною обстановки, примиренням, малозначністю 

діяння, наявністю пом’якшуючих обставин [15, С. 9-12; 237, С. 58; 229, С. 

233, 302, 337; 231, С. 16; 82, С. 220, 223; 247, С. 395 – 418]. 

А.В. Савченко аналізуючи звільнення від кримінальної 

відповідальності за федеральним кримінальним законодавством Сполучних 

Штатів Америки зазначає те, що цей інститут чітко не передбачений 

законодавством, не розмежовується на окремі види в межах якоїсь 

спеціальної глави (статті). Окремі з них містяться не тільки в кримінальному, 

а й у кримінальному роцесуальному законодавстві. Вчений на підставі 

узагальнення положень кримінального та кримінального процесуального 

законодавства виокремлює «два види звільнення від кримінальної 

відповідальності: відмову компетентних органів держави (передусім 

прокуратури) від переслідування особи за вчинені нею злочину, якщо буде 

укладено відповідну угоду між сторонами обвинувачення та самим 

обвинуваченим про визнання останнім своєї вини; закінчення строків 

давності притягнення особи до кримінальної відповідальності» [204, С. 215]. 

Автор дотримується позиції, що в цих двох випадках звільнення від 

відповідальності більше тяжіє до норм кримінального процесуального, ніж 

кримінального права. 

Відповідно до тверджень процесуалістів, інститут звільнення від 

кримінальної відповідальності у визначенні міжнародно-правових стандартів 

є альтернативою кримінальному переслідуванню, заходом спрощеної 

системи кримінального правосуддя, що реалізується на підставі та на 
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виконання дискреційності кримінального переслідування у суспільних 

інтересах [75, С. 8] Відповідно до окремих доктринальних узагальнень 

кримінально-правового характеру, у зарубіжному законодавстві елементи 

звільнення від кримінальної відповідальності і звільнення від покарання 

розглядаються як єдине ціле [100, C. 731]. Більш радикальне рішення на 

підставі аналізу зарубіжного законодавства щодо звільнення від кримінальної 

відповідальності пропонує С. Яценко (суддя Конституційного Суду України 

у відставці). На його думку, усунути колізії у сфері регулювання звільнення 

від кримінальної відповідальності між положеннями КК та КПК, з одного 

боку, та положеннями Конституції України (зокрема, щодо реалізації 

принципу презумпції невинуватості) – з іншого, можна шляхом врахування 

законодавчого досвіду зарубіжних країн: відмовитися від інституту 

звільнення від кримінальної відповідальності та розширити сферу дії 

інституту звільнення від покарання, інших засобів кримінально-правового 

реагування на вчинений злочин, які б встановлювалися лише вироком суду 

[272, С. 165]. 

Звернення до безпосереднього змісту кримінального законодавства 

зазначених країн світу, до результатів порівняльно-правового аналізу 

чинного кримінального законодавства інших держав в доктрині права 

доводить: існують держави, які взагалі не знають такого інституту; 

закінчення строку давності скоріше розглядається як обставина, яка впливає 

на порядок застосування покарання, а не обставина, яка є підставою для 

звільнення від відповідальності; в тих країнах, де законодавство містить 

положення про звільнення від кримінальної відповідальності (навіть 

виокремлює цілі глави), - у якості підстав визначаються досить різні за своєю 

правовою сутністю явища (малозначність, неосудність, обставини, що 

виключають взагалі злочинність діяння); звільнення від кримінальної 

відповідальності розглядається як суто кримінальний процесуальний 

інститут. Отже не існує єдиного підходу до розуміння та визначення правової 

природи звільнення від кримінальної відповідальності, їхньої системи, 
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доцільної назви окремих видів звільнення. Що надає підстави окремим 

вченим схилятися до доцільності скасування інституту звільнення від 

відповідальності взагалі. 

Не менш складним є розуміння звільнення від кримінальної 

відповідальності на підставі визначень та характеристики цього інституту в 

дослідженнях вітчизняних вчених. Практично у всіх спеціальних 

дослідженнях, присвячених кримінально-правовим та кримінальним 

процесуальним проблемам звільнення від кримінальної відповідальності, 

авторами пропонуються свої власні визначення цього поняття. Проте 

відповідно до предмету дослідження наголошується на доволі різних 

ознаках, в яких, на думку автора, має відтворюватися сутність звільнення від 

кримінальної відповідальності. Оскільки одним із завдань нашого 

дослідження є визначення кримінально-процесуального поняття та ознак 

розглядуваного інституту, важливим є наведення повного змісту окремих 

визначень поняття звільнення від кримінальної відповідальності. 

Ю.В. Баулін, який здійснив у 2004 р. спеціальне дослідження 

теоретичних та практичних проблем звільнення особи від кримінальної 

відповідальності, надає наступне визначення його поняття: звільнення від 

кримінальної відповідальності – це передбачена законом відмова держави від 

застосування до особи, яка вчинила злочин, обмежень її певних прав, свобод, 

визначених КК України [15, С. 58]. Тож підкреслюється факт відмови 

держави від застосування певних заходів кримінально-правового характеру, в 

яких за змістом відтворюються обмеження прав та свобод людини.  

В окремих спеціальних джерелах окрім відмови від застосування 

заходів кримінально-правового характеру, підкреслюється також 

необхідність встановлення втрати особою попередньої суспільної 

небезпечності [266, C. 17 ]. Так більш конкретно йдеться про цю ознаку у 

визначенні поняття звільнення від кримінальної відповідальності, наданого 

П.В. Хряпінським – це заохочувальна реакція держави на позитивну пост 

кримінальну поведінку особи, що засвідчує повну або часткову втрату 
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суспільної небезпечності й полягає у безумовній або умовній відмові від 

застосування обмежень прав та свобод особи, передбачених КК [258, С. 19]. 

Дещо в іншій послідовності та за змістом викладені ознаки звільнення 

від кримінальної відповідальності у підручниках з кримінального права 

України. Так в одному із  підручників йдеться про те, що «звільнення від 

кримінальної відповідальності – це реалізація державою в особі відповідних 

органів свого повноваження, відповідно до якого вона відмовляється за 

наявності підстав, передбачених законом, від державного осуду особи, яка 

вчинила злочин, а також від покладання на неї нестатків особистого, 

майнового та іншого характеру, передбачених кримінальним законом за 

вчинення даного злочину» [97, С. 316]. 

В іншому підручнику звільнення від кримінальної відповідальності 

визначається як «врегульована кримінальним і кримінальним процесуальним 

законодавством відмова держави від засудження особи, яка вчинила злочин, і 

від застосування щодо останнього примусу у вигляді покарання та інших 

заходів кримінально-правового впливу [100, C. 732].  

На увагу заслуговують пропозиції фахівців з кримінального 

процесуального права щодо доцільного доктринального визначення поняття 

звільнення від кримінальної відповідальності. Зокрема В.М. Кобернюк 

пропонує звільнення від кримінальної відповідальності розуміти  як 

«передбачену законом відмову держави від застосування до особи, яка 

вчинила кримінальне правопорушення і визнана підозрюваним 

(обвинуваченим), визначених у КК України обмежень її прав і свобод, що 

застосовується у разі зменшення суспільної небезпечності злочинного діяння 

чи особи, яка його вчинила, за наявності підстав, передбачених КК України, і 

здійснюється судом шляхом закриття кримінального провадження у 

передбаченому КПК України порядку» [75, С. 8 ]. 

У Постанові Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. 

№ 12 «Про практику застосування судами України законодавства про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності» надається визначення 
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звільнення від кримінальної відповідальності наступного змісту – «це 

відмова держави від застосування щодо особи, котра вчинила злочин, 

установлених законом обмежень певних прав і свобод шляхом закриття 

кримінальної справи, яке здійснює суд у випадках, передбачених 

Кримінальним кодексом України, у порядку, встановленому Кримінально-

процесуальним кодексом України». До того ж, у попередньому до п.1 абзаці 

підкреслюється ще одна досить суттєва ознака звільнення від кримінальної 

відповідальності процесуального значення – те, що це є видом звільнення за 

нереабілітуючими обставинами [68, C. 130]. 

В більшості наведених визначень містяться  ті ознаки, які мають, з 

одного боку, особливе значення з точки зору розуміння кримінально-

процесуального порядку застосування звільнення від кримінальної 

відповідальності, а з іншого, - доводять, що розуміння правової сутності 

звільнення від кримінальної відповідальності переважно залежить від ознак 

процесуального характеру. В аналізі та оцінці важливості кримінальної 

процесуальної складової в звільненні від кримінальної відповідальності 

відслідковується певна сталість та наступність у часі. Слід звернути увагу на 

окремі історичні аспекти розвитку теоретичних основ каральної діяльності 

держави у викладенні М.С. Таганцева, який на початку попереднього 

століття розглядаючи особливості реалізації окремих видів звільнення від 

кримінальної відповідальності доводив те, що суттєве значення має саме 

процесуальна сторона, обставини, які мають стати підставою для відмови від 

переслідування та прийняття рішення щодо припинення кримінального 

провадження [222, С. 336, 337, 339]. Л.В. Головко, досліджуючи проблеми 

визначення альтернатив кримінальному переслідуванню в сучасному праві, 

оцінюючи процесуальне значення того, що звільнення від кримінальної 

відповідальності має відбутися до того, як суд визнає особу винною у 

вчиненні злочину, до ухвалення судом обвинувального вироку, - дійшов 

висновку, що існують підстави саме інститут звільнення від кримінальної 

відповідальності розглядати як нетрадиційний вид реакції держави на 
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вчинений злочин, як альтернативу кримінальному переслідуванню взагалі 

[37, C. 254-255]. Отже пропонується взагалі сприймати цей інститут поза 

кримінально-правового розуміння лише як певний порядок здійснення 

процесуальних дій. 

Вказівкою на врегулювання правових відносин в сфері реалізації 

звільнення від кримінальної відповідальності кримінальним і кримінальним 

процесуальним законодавством підкреслюється міжгалузевий характер 

розглядуваного інституту. Цей висновок є складовою більшості спеціальних 

досліджень. Адже його правову природу  визначає комплекс правових норм – 

матеріального кримінального права щодо визначення підстав застосування 

кожного конкретного виду звільнення, та правових норм кримінального 

процесуального права, що регламентують порядок реалізації кримінально-

правових положень. Адже матеріальне кримінальне право не може бути 

реалізованим поза процесом, а процес існує для реалізації положень 

кримінального права. [75, С. 8; 113, С. 309; 241, С. 143]. 

Як справедливо зазначає Н.І. Устрицька, якщо матеріальна норма права 

відповідає на питання, що треба зробити для реалізації встановлених прав і 

обов’язків, то процесуальна повинна дативідповідь на питання, як, яким 

чином, в якому порядку вказанінормиможуть бути реалізовані [241, С. 143]. 

Звільнення від кримінальної відповідальності здійснюється шляхом 

закриття судом кримінального провадження. В спеціальних дослідженнях з 

питань закриття кримінального провадження зі звільненням особи від 

кримінальної відповідальності (В.М. Кобернюк) доводиться, що така 

практика на сьогодні набуває поширення. Розглядаючи закриття 

кримінального провадження зі звільненням особи від кримінальної 

відповідальності як процесуальну форму реалізації міжгалузевого інституту, 

автор дійшов висновку щодо доцільності віднесення цієї форми до особливих 

порядків кримінального провадження, які мають регламентуватися в окремій 

главі КПК [75, С.1, 7]. 
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Сутнісною ознакою звільнення від кримінальної відповідальності є те, 

що держава в особі компетентних органів (суду) відмовляється: від 

офіційного осуду (негативної оцінки) злочинної поведінки винної особи та 

вчиненого нею діяння, відповідно від засудження особи, яка вчинила злочин. 

Обвинувальний вирок не ухвалюється. Рішення про звільнення (відмова в 

задоволенні клопотання) формалізується в іншій формі – ухвалі суду. 

Звільнення від кримінальної відповідальності є звільненням з 

нереабілітуючих обставин. Хоча звільнення від кримінальної 

відповідальності виключає засудження, покарання, судимість особи, - це 

звільнення не свідчить про її виправдання, про визнання її невинуватою у 

вчиненні злочину. Настання для особи, яка вчинила злочин, специфічного 

правового наслідку, певної депеналізації у вигляді звільнення від 

кримінальної відповідальності, не має впливати на кваліфікацію вчиненого, 

не усуває оцінку діяння як такого, що містить у собі суттєву небезпеку (або 

загрозу цієї небезпеки). Отже звільнити від кримінальної відповідальності 

можна лише ту особу, яка зобов’язана її понести [174, С. 121; 100, С. 732, 

233; 266, С. 255].  

На необхідність доведення підстав притягнення до кримінальної 

відповідальності звертає увагу Пленум Верховного Суду України, який у п. 2 

Постанови  від 23 грудня 2005 р. № 12 «Про практику застосування судами 

України законодавства про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності», наголошує на тому, що при вирішенні питання про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності суд (суддя) під час 

попереднього, судового, апеляційного або касаційного розгляду справи 

повинен переконатися в тому, що діяння, яке поставлено особі за провину, 

дійсно мало місце, що воно містить  склад злочину, що особа винна в його 

вчиненні [68, С. 131]. 

Кримінальне законодавство виходить із необхідності встановлення 

факту вчинення особою кримінально караного діяння, передбаченого КК, 

повного і точного встановлення фактичних обставин та правильної 
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кваліфікації як вчиненого злочину, так і позитивної посткримінальної 

поведінки як підстави для звільнення. Це кримінально-правове положення 

більш повне та конкретне відтворення знаходить у кримінальному 

процесуальному законодавстві щодо вимог до змісту клопотання прокурора 

про звільнення від кримінальної відповідальності. Навіть за умови 

проведення досудового розслідування не в повному обсязі клопотання має 

містити (крім іншого) виклад фактичних обставин кримінального 

правопорушення та його правову кваліфікацію, докази, які підтверджують 

факт вчинення особою суспільно небезпечного діяння (ст. 287 КПК). 

Встановлення особи, яка вчинила злочин, її винуватості у його вчиненні є 

необхідною умовою закриття кримінального провадження за 

нереабілітуючими підставами [239, С. 37]. 

Саме такий підхід має забезпечити доведення винуватості особи, без 

постановлення вироку. Р.В. Вереша пропонує саме у даному випадку 

виходити із необхідності вживання терміну «доведення винуватості особи», а 

не «доведення вини». Вчений вважає, що основним змістом кримінального 

процесуального за своїм характером поняття «винуватість» і є констатація 

факту, що саме ця особа вчинила відповідне діяння, яке містить склад 

конкретного злочину [25, С. 5]. Слід зазначити, що в доктрині права навіть 

висловлюються пропозиції щодо запровадження у науковий обіг поняття 

складу звільнення від кримінальної відповідальності [264, С. 50-5]. 

Закриття судом кримінального провадження за умови проведення 

досудового розслідування не в повному обсязі сприятиме розвантаженню 

слідчих органів, суду від докладного судового провадження щодо злочинів 

невеликої тяжкості, необережних злочинів середньої тяжкості, надаючи 

можливість сконцентруватися на розслідуванні більш тяжких злочинів. 

Проте значно підвищується ризик закриття справ без наявності належних 

підстав. Звільнення від кримінальної відповідальності буде незаконним, якщо 

в діянні особи, відносно якої було закрито кримінальне провадження, були 

відсутні ознаки злочину, відсутні підстави для його закриття, існували 
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процесуальні перепони [54, С. 85-86]. Безумовно визначення в положеннях 

кримінального процесуального законодавства права підозрюваного 

(обвинуваченого) заперечувати проти закриття кримінального провадження у 

зв’язку із звільненням від кримінальної відповідальності є засобом захисту 

особи від незаконного притягнення до кримінальної відповідальності та 

обвинувачення. В таких випадках досудове розслідування та судове 

провадження проводяться в повному обсязі в загальному порядку (ч. 3 ст. 285 

КПК). Проте не позбавлені цензу твердження щодо того, 

щооскількизвільнення від кримінальної 

відповідальностіпередбачаєпрощення державою особи, яка вчинила злочин, 

без постановлення вироку, процесуальний порядок такого розгляду 

передбачає проведення досудового слідства у повному обсязі [250, С. 54]. 

Важливою у процесуальному розумінні є ознака про необхідність 

встановлення втрати особою попередньої суспільної небезпечності. В 

окремих визначеннях поняття звільнення від кримінальної відповідальності 

йдеться про зменшення суспільної небезпечності злочинного діяння чи 

особи, яка його вчинила. В будь-якому випадку основою для оцінки ступеню 

втрати (чи зменшення) особою попередньої суспільної небезпечності є 

позитивна поведінка особи після вчинення нею злочину. Маємо погодитися 

із Є.С. Назимко, що в доктрині права вона позначається доволі різними  

термінами: «позитивні після злочинні дії», «посткримінальна поведінка», 

«відмова від подальшої злочинної діяльності», «позитивна посткримінальна 

поведінка» тощо [171, C. 119-120]. Як на нашу думку, із усіх зазначених 

термінів відповідають сутності розглядуваного питання лише два - 

«посткримінальна поведінка», «позитивна посткримінальна поведінка», які є 

тотожними. Використання ж у словосполученні слів «дія», «діяльність» 

значно поширює межі їхнього змісту та значення.  

В цій ознаці, крім іншого, відтворюється міжгалузевий характер 

розглядуваного інституту. Адже усі вимоги щодо позитивної постзлочинної 

поведінки особи після вчинення нею кримінального правопорушення 
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визначені у кримінальному законодавстві як підстави застосування 

звільнення. Особливістю кримінально-правових підстав для застосування 

різних видів звільнення є те, що у загальних видах звільнення від 

кримінальної відповідальності позитивна посткримінальна поведінка є 

доповненням до визначення певного ступеня тяжкості вчиненого діяння як 

передумови застосування звільнення. Тоді як у спеціальних видах звільнення, 

передбачених Особливою частиною КК, вона є практично єдиною підставою.  

І це обумовлюється, на справедливу думку Ю.В. Луценко, необхідністю 

боротьби із тяжкими та особливо тяжкими злочинами, особливо складними у 

виявленні, розкритті та досудовому розслідуванні, їх попередженні [124, 

С. 123]. Саме активна поведінка підозрюваного (обвинуваченого), яка 

відтворюється у визнанні особою вини, його добровільній заяві про вчинене, 

допомозі у розкритті злочину, у відшкодуванні завданих збитків, в усуненні 

заподіяної шкоди, у примиренні з потерпілим тощо, - є суттєвим  

підтвердженням втрати особою попередньої суспільної небезпечності.  

Проте це питання є більш складним, як таким що певного часу 

обумовлювало окремий напрям дискусії щодо того, коли починається 

кримінальна відповідальність. Сутність її полягала у тому, яке значення вчені 

надавали саме кримінальному процесуальному примусу. Важливість чіткості, 

повноти визначень кримінальних процесуальних положень обумовлюється 

(крім іншого), досить важливим чинником. В положеннях, що визначають 

кримінальний процесуальний порядок звільнення від кримінальної 

відповідальності, відтворюється певний обсяг процесуального примусу – 

об’єктивне обмеження та позбавлення певних прав та інтересів людини, яка 

перебуває у сфері кримінального правосуддя. В певних випадках навіть 

суттєве, пов’язане із застосування найсуворіших запобіжних заходів 

(тримання під вартою). 

Саме необхідність врахування значення процесуального примусу 

вважалася окремими кримінологами пострадянського періоду підставою для 

визначення початку кримінальної відповідальності з моменту вчинення 
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злочину (Л.В. Багрій – Шахматов), з початку проведення дізнання та 

досудового розслідування ( М.О. Стручков), з моменту застосування до 

обвинуваченого заходів процесуального примусу (М.О. Огурцов, А.В. 

Наумов) [ 8, С. 74-75; 173, С. 9; 182, С. 164]. Відповідно до наукової позиції 

цих вчених, зміст кримінально-процесуальних відносин, які виникають з 

моменту вчинення злочину, продовжуються під час дізнання, попереднього 

розслідування, пред’явлення обвинувачення, застосування запобіжних 

заходів, - є змістом відносин кримінальної відповідальності. Тож державний 

процесуальний примус розглядався як суттєва складова кримінальної 

відповідальності.  

І хоча на сьогодні практично загальновизнаною є позиція щодо 

настання кримінальної відповідальності з моменту набуття чинності вироком 

суду, зазначена вище позиція є важливою з точки зору розуміння 

самодостатності та особливого значення кримінального процесуального 

примусу як такого, а відповідно, значення чіткості та повноти законодавчого 

визначення порядку реалізації звільнення від кримінальної відповідальності. 

Що є безумовно гарантією дотримання прав та законних інтересів особи, 

щодо якої вирішується це питання. 

Зазначене доводить особливу важливість суто кримінальної 

процесуальної складової у визначенні поняття звільнення від кримінальної 

відповідальності, у змісті та сутності кожної окремої ознаки, з яких 

складається уявлення щодо соціально-правової сутності розглядуваного 

інституту. А відповідно, важливість  визначення суто кримінального 

процесуального поняття звільнення від кримінальної відповідальності. Не 

заперечуючи тісного зв’язку кримінального процесуального права та 

законодавства із матеріальною галуззю права, тим не менш визнаємо 

справедливим твердження О.В. Кузьміної щодо того, що кримінальне 

процесуальне законодавство, є не достатньо дослідженим явищем, а 

відповідно не достатня 

увагаприділяєтьсяналежнійорганізаціїкримінальногопроцесу. 
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 І той факт, що кримінальна процесуальна політика є самодостатньою 

сферою правового регулювання, обумовлює наявність власного змісту 

кримінально-процесуальної галузі права, потребує конкретизації ії правового 

регулювання [113, С. 309]. А відповідно розширення та уточнення власного 

понятійного апарату. 

Розглянуті ознаки мають бути властивими усім видам звільнення від 

кримінальної відповідальності. Принцип системного сприйняття та 

тлумачення будь-якого виду звільнення заснований на тому, що комплекс 

кримінальних процесуальних норм, які їх регулюють поєднує схожість 

характеру регулювання суспільних відносин. Відповідно  загальні  ознаки, 

властиві інституту (системі) загалом, мають бути властиві і окремій 

складовій цього інституту - конкретному виду звільнення від кримінальної 

відповідальності. Закріпити цю системність за допомогою виокремлення 

найважливіших ознак дозволить законодавче закріплення поняття звільнення 

від кримінальної відповідальності у чинному КПК у якості одного із 

основних термінів кодексу у ст. 3 КПК. 

І окреме питання, яке має бути розглянутим у даному підрозділу 

стосується поняття «кримінально-процесуальний порядок звільнення від 

кримінальної відповідальності», яке є предметом нашого дослідження у 

цілому.За етимологічним походженням категорія «порядок», відповідно до 

окремих словників, розглядається як правильність, налагодженість будь-чого, 

дотримання певних правил, певна послідовність будь-чого, правила, за якими 

здійснюється будь-що [Ожегов С.И. Словарь русского языка: Под ред. Н.Ю. 

Шведовой. – 20-е изд., М., 1988. – 750 с. – С. 459] 

В наведеному нами вище визначенні звільнення від кримінальної 

відповідальності, яке надається в  Постанові Пленуму Верховного Суду 

України «Про практику застосування судами України законодавства про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності» виокремлюється суттєва 

ознака, - те що  звільнення особи від кримінальної відповідальності 
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здійснюється у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним 

кодексом України [68, C. 130]. 

Чинний КПК не використовує словосполучення «кримінально-

процесуальний порядок», проте право на його існування та навіть 

необхідність визначення відповідного теоретичного поняття, обумовлюється 

тим, що у чинному законодавстві досить часто використовується така 

категорія як «порядок»:«порядок здійснення виклику в кримінальному 

провадженні» (ст. 135 КПК); «порядок тимчасового вилучення майна» (ст. 

168 КПК); «порядок продовження строку тримання під вартою» (ст. 199 

КПК); «порядок звільнення особи з-під варти» (ст.202 КПК) тощо. 

Конкретний зміст цих норм  є підставою для вузького розуміння поняття 

«порядок» як визначення безпосередніх вимог, які стосуються певного виду 

процесуальних дій, тотожних за своїм характером, спрямуванням, 

суб’єктами: реалізації виклику особи до слідчого, прокурора, слідчого судді; 

часу та суб’єктів реалізації тимчасового вилучення майна; суб’єктів, які 

задіяні у вирішенні питання щодо продовження строку тримання під вартою 

та змісту відповідного клопотання тощо. 

Аналогічно в  чинному законі міститься правова норма – ст. 286 КПК, 

яка має назву «Порядок звільнення від кримінальної відповідальності», в якій 

йдеться лише про суб’єктів, які задіяні у підготовці відповідних матеріалів та 

вирішенні питання по суті, послідовності кримінального та судового 

провадження зі звільнення від кримінальної відповідальності. Проте це не усі 

процесуальні дії, які є змістом реалізації звільнення від кримінальної 

відповідальності,  мають свої особливостей на кожному окремому етапі 

кримінального провадження. 

 Питання щодо правильності тлумачення можуть виникнути і 

щодо назви та змісту ст. 497 КПК «Порядок  застосування до 

неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів виховного характеру». 

В ній йдеться лише про порядок складання прокурором клопотання про 

застосування до неповнолітнього, який вчинив злочин невеликої тяжкості 
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або необережний злочин середньої тяжкості, може бути виправлений без 

застосування покарання, ПЗВХ. І ні слова про звільнення від кримінальної 

відповідальності. Проте в нормі називаються підстави саме звільнення від 

кримінальної відповідальності, передбачені ст. 97 КК.  

 Тож і щодо ст. 286 КПК, і щодо ст. 497 КПК можливим є лише 

обмежувальне тлумачення такої процесуальної категорії як «порядок», 

оскільки  ці дві норми є лише невеличкою складовою усього процесу 

реалізації звільнення від кримінальної відповідальності, де визначення 

кожного напрямку вимагає конкретності та чіткості законодавчого 

регулювання. І правильне розуміння змісту та сутності цієї норми є 

неможливим без комплексного тлумачення інших кримінально-

процесуальних положень, які стосуються звільнення від кримінальної 

відповідальності, містяться у ст.ст. 285 – 289 КПК параграфу другого 

«Звільнення від кримінальної відповідальності» та ст. 497 КПК, яка взагалі 

не входить у зазначений параграф, проте має безпосереднє значення під час 

звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх із застосуванням 

ПЗВХ.  

В зазначених нормах у якості загальних положень визначається 

вимога роз’яснення підозрюваному, обвинуваченому суті підозри чи 

обвинувачення, право на звільнення від кримінальної відповідальності, 

підставу звільнення від кримінальної відповідальності, право заперечувати 

проти закриття кримінального провадження (ст. 285 КПК). Порядок 

звільнення від кримінальної відповідальності охоплює вимоги щодо 

послідовності та змісту дій на різних стадіях кримінального провадження, 

процесуальний статус його суб’єктів. Безпосередньо йдеться про те, що 

звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального 

правопорушення здійснюється судом; що саме прокурор, встановивши на 

стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної 

відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, має 

складати клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без 
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проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилати його до 

суду, з’ясувавши перед цим  думку потерпілого щодо можливості звільнення 

підозрюваного від кримінальної відповідальності (ст. 286 КПК). Закон 

визначає конкретні вимоги до змісту клопотання прокурора про звільнення 

від кримінальної відповідальності та уточнює той факт, що до нього має бути 

додана письмова згода особи на звільнення від кримінальної відповідальності 

(ст. 287 КПК). Насамкінець уточнюється порядок та зміст судового 

провадження щодо розгляду судом клопотання прокурора, ухвалення судом 

певного рішення, можливостей його оскарження про звільнення, коло 

суб’єктів, задіяних у судовому провадженні. Важливим є те, що розгляд 

клопотання прокурора здійснюється у присутності сторін кримінального 

провадження та потерпілого, оскільки суд має з’ясувати його думку щодо 

можливостей звільнення підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної 

відповідальності. Підкреслюється, що суд своєю ухвалою закриває 

кримінальне провадження та звільняє підозрюваного (обвинуваченого) від 

кримінальної відповідальності лише у випадку встановлення підстав, 

передбачених законом України про кримінальну відповідальність. У разі ж 

необґрунтованості клопотання суд своєю ухвалою відмовляє  у задоволенні 

клопотання та повертає його прокурору для здійснення кримінального 

провадження в загальному порядку або ж продовжує судове провадження, 

якщо клопотання надійшло після направлення обвинувального акту до суду 

(ст. 288 КПК). Уточнення порядку реалізації конкретного виду звільнення від 

кримінальної відповідальності стосується лише звільнення у зв’язку із 

передачею особи на поруки (ст. 47 КК), оскільки це обумовлене 

особливостями цього умовного виду звільнення та необхідністю уточнення 

на законодавчому рівні підстав для скасування ухвали про закриття 

кримінального провадження і звільнення особи від кримінальної 

відповідальності. Такою підставою є отримання судом протягом року з дня 

передачі особи на поруки колективу підприємства, установи чи організації 

рішення загальних зборів колективу про відмову від поручительства, яке 
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прийняте у зв’язку із тим, що особа не виправдала довіру колективу, 

ухилялася від заходів виховного характеру, порушувала громадський 

порядок (ст.289 КПК) [109, С. 152-154, 240]. 

Саме комплексне сприйняття усіх вище зазначених положень, з 

урахуванням їхнього співвідношення, порівняльного аналізу та співставлення 

дозволить зрозуміти в цілому кримінально-процесуальний порядок 

звільнення від кримінальної відповідальності. Такий підхід відповідатиме 

вимогам ч. 1 ст. 1 КПК, де підкреслюється те, що порядок кримінального 

провадження на території України визначається лише кримінальним 

процесуальним законодавством України [109, С. 4]. Отже кримінальне 

провадження  - досудове розслідування, судове провадження, будь-які 

процесуальні дії у зв’язку із вчиненням суспільно небезпечного діяння, 

мають здійснюватися відповідно до вимог сукупності правових норм, що 

регулюють порядок кримінального провадження і спрямовані на виконання 

завдань кримінального судочинства [107, С. 5-6]. Відповідно логічним є 

сприйняття змісту цієї норми (ст. 1 КПК) як те, що кримінально-

процесуальний порядок кримінального провадження на території України 

має здійснюватися відповідно до чинних положень КПК.  

Тож використання цього словосполучення є більш прийнятним для 

розуміння змісту та сутності цілого інституту, яким є звільнення від 

кримінальної відповідальності. Цей міжгалузевий інститут є самодостатнім, 

має свої кримінально-процесуальні властивості. Характер та типовість ознак 

цього інституту доцільно відтворити у понятті «кримінально-процесуальний 

порядок звільнення від кримінальної відповідальності». Якщо звернутися до 

змісту та сутності конкретних кримінально-процесуальних норм, що 

регламентують увесь процес реалізації звільнення від кримінальної 

відповідальності, маємо виокремити ті узагальнюючи ознаки, які дозволяють 

розглядати ці норми як певну системну сукупність, пов’язану єдиним 

спрямуванням до чіткого законодавчого закріплення послідовності та змісту 

кримінально-процесуального порядку у зазначеній сфері. Це правові норми: 
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які спрямовані на реалізацію підстав застосування звільнення від 

кримінальної відповідальності, визначених у КК; в яких визначено 

(регламентовано) послідовність дій (етапів) кримінального провадження; 

визначені межі досудового розслідування, його мінімально можливий обсяг; 

процесуальний статус суб’єктів кримінально-процесуальних відносин з 

приводу реалізації звільнення від кримінальної відповідальності; вимоги до 

змісту та форми рішень, які приймаються на різних етапах реалізації 

інституту звільнення від кримінальної відповідальності. 

 Підсумовуючи зазначене щодо поняття «звільнення від кримінальної 

відповідальності» слід підкреслити наступне. Незалежно від предмету 

дослідження, в запропонованих вченими досить різних визначеннях цього 

поняття підкреслюється особливе значення процесуального порядку 

застосування зазначеного інституту. Незважаючи на доволі різну редакцію 

визначень цього поняття, проглядається його головна правова сутність – 

відмова держави застосовувати кримінальну та кримінальну роцесуальну 

репресію (примус) в повному обсязі, до особи, яка не становить (вже не 

становить) суттєвої суспільної небезпечності. Отже є підстави розглядати 

звільнення від кримінальної відповідальності у якості альтернативи 

кримінальному переслідуванню в повному обсязі. 

 Важливість кримінальної процесуальної складової у розумінні правової 

сутності звільнення від кримінальної відповідальності; наявність значної 

кількості (сукупності) взаємопов’язаних кримінальних процесуальних норм, 

які регулюють сферу застосування звільнення від кримінальної 

відповідальності; посилення конкуренції кримінально-правових підстав 

звільнення від кримінальної відповідальності та підстав суто кримінального 

процесуального характеру для відмови від переслідування та прийняття 

рішення щодо припинення кримінального провадження; необхідність 

подальшого удосконалення КПК в напрямку формулювання власного 

термінологічного апарату, що сприятиме єдиному тлумаченню відповідної 

норми у актах правозастосування, - у підсумку обумовлюють необхідність 
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виокремлення найважливіших ознак інституту шляхом законодавчого 

формулювання поняття звільнення від кримінальної відповідальності у ст. 3 

КПК «Визначення основних термінів Кодексу».  

 Доцільним є додати після п. 14, в якому надається визначення терміну 

«притягнення до кримінальної відповідальності», п. 14-1наступного змісту: 

«звільнення від кримінальної відповідальності – це передбачене законом 

звільнення за нереабілітуючих обставин особи, яка вчинила злочин, за умови 

встановлення суттєвого зниження ступеню її суспільної небезпечності, що 

полягає у відмові держави від засудження (постановлення вироку), обмежень 

прав та свобод, передбачених як КК, так і КПК, шляхом винесення судом 

ухвали про закриття кримінального провадження та підтвердження наявності 

підстав для звільнення підозрюваного, обвинуваченого від відповідальності». 

 Аналогічно в чинному кримінальному процесуальному понятійному 

апараті має віднайти своє належне місце і поняття «кримінальний -

процесуальний порядок звільнення від кримінальної відповідальності». 

Характер та типовість ознак цього інституту доцільно відтворити у як у 

теорії кримінального процесуального права, так і у законодавстві. У п. 14-2 

ст. 3 КПК надати визначення поняття «кримінально-процесуальний порядок 

звільнення від кримінальної відповідальності». Зокрема, має йтися про те, що 

«кримінально-процесуальний порядок звільнення від кримінальної 

відповідальності – це певна послідовність процесуальний дій, відтворена у 

системі взаємопов’язаних норм КПК, спрямованих на реалізацію підстав та 

умов застосування звільнення від кримінальної відповідальності, визначених 

у КК, що регламентують межі досудового розслідування, процесуальний 

статус суб’єктів відповідних кримінально-процесуальних відносин, 

визначають вимоги до змісту та форми рішень, які приймаються на різних 

етапах кримінального провадження». 
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Висновки до розділу 1 

Міжгалузевий характер розглядуваного інституту звільнення від 

кримінальної відповідальності обумовлює необхідність комплексного 

тлумачення та використання  правових норм двох галузей права та 

законодавства  – кримінального та кримінального процесуального. 

Відповідно це значно збільшило кількість доктринальних джерел, які містять 

певні положення в частині аналізу та висновків щодо удосконалення 

кримінально-процесуального законодавства в сфері реалізації звільнення від 

кримінальної відповідальності. Особливістю доктринальних джерел 

зазначеного напрямку є те, що роботи кримінологів містять в більшості 

випадків результати дослідження суто процесуальних аспектів звільнення від 

кримінальної відповідальності, і навпаки, висновки в дослідженнях суто 

процесуального характеру базуються на поглибленому аналізі кримінально-

правових підстав та умов застосування звільнення від кримінальної 

відповідальності.  

Відповідно, узагальнений підхід щодо  результатів дослідження 

кримінально-правового та кримінально-процесуального напрямку дозволяє 

виокремити ті проблеми процесуального порядку застосування звільнення 

від кримінальної відповідальності, які є сталими, або ж обумовлюються 

новелами чинного процесуального законодавства. Серед яких: колізії, 

нечіткість та суперечливість окремих положень чинного  законодавства щодо 

порядку застосування різних видів звільнення від кримінальної 

відповідальності (загальних, спеціальних, умовних, безумовних тощо); 

наявність правових умов для поширеного тлумачення суддею підстав його 

застосування; недостатній рівень  формалізації кримінально-процесуального 

порядку застосування звільнення від кримінальної відповідальності, щодо 

різних категорій підозрюваних (обвинувачених). 

Сутнісною ознакою спеціальних досліджень безпосередньо з проблем 

звільнення неповнолітньої особи від кримінальної відповідальності із 

застосуванням ПЗВХ є наступне. Доводиться доцільність більш чіткого та 
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більш широкого виокремлення системи норм, які мають регулювати сферу 

звільнення від кримінальної відповідальності (на рівні глави, а не параграфу), 

що обумовлюється як особливостями порядку закриття кримінального 

провадження у зв’язку із звільненням від кримінальної відповідальності, так і 

необхідністю формулювання окремої системи кримінально-процесуальних 

норм щодо порядку застосування звільнення від кримінальної 

відповідальності із застосуванням ПЗВХ неповнолітніх.  

Суперечливість обумовлена насамперед тим, що незалежно від 

відмінностей щодо тяжкості суспільно небезпечної поведінки неповнолітньої 

особи, як у разі звільнення від кримінальної відповідальності, так і у разі  

звільнення від покарання, - суд має застосовувати одні і ті ж види ПЗВХ, які 

визначені у ч. 2 ст. 105 КК. Відповідно результатом реалізації цих двох 

інститутів є практично однаковий  обсяг право обмежень, які є змістом 

конкретних ПЗВХ. 

В зарубіжному законодавстві практично відсутній інститут звільнення 

від кримінальної відповідальності в тому цензі як він сприймається в Україні: 

словосполучення «звільнення від кримінальної відповідальності» взагалі 

відсутнє в законодавстві; якщо ж використовується в законі, то за підставами 

застосування підтверджує зовсім іншу правову природу та ознаки ніж в 

Україні (закінчення строку давності скоріше розглядається як обставина, яка 

впливає на порядок застосування покарання, у якості підстав визначаються 

малозначність, неосудність, обставини, що виключають взагалі злочинність 

діяння); звільнення від кримінальної відповідальності розглядається як суто 

кримінально-процесуальний інститут.  

В Україні ні кримінальне, ні кримінально-процесуальне законодавство 

України не визначають поняття «звільнення від кримінальної 

відповідальності», а лише використовують це словосполучення  під час 

визначення видів звільнення та підстав їхнього застосування (кримінальне 

законодавство), під час виокремлення загальних положень кримінального 

провадження та порядку звільнення від кримінальної відповідальності на 
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різних стадіях кримінального провадження (кримінально-процесуальне 

законодавство).  

Аналіз запропонованих в доктрині права визначень поняття 

«звільнення від кримінальної відповідальності» доводить наявність різних 

підходів у виокремленні основних ознак цього інституту. В одних 

визначеннях превалюють суто кримінально-правові складові, в інших, - серед 

визначених ознак превалюють ті, які мають кримінально-процесуальний 

характер та значення. Така відмінність у співвідношенні елементів поняття 

обумовлюється предметом та спрямуванням конкретного дослідження. Проте 

важливим є те, що в більшості понять закріплюються саме ті ознаки, в яких 

відтворюються особливості кримінально-процесуального порядку  

застосування звільнення від кримінальної відповідальності, які доводять, що 

розуміння правової сутності звільнення від кримінальної відповідальності 

переважно залежить від ознак процесуального характеру.       

 Розглянуті ознаки мають бути властивими усім видам звільнення від 

кримінальної відповідальності. Принцип системного сприйняття та 

тлумачення будь-якого виду звільнення заснований на тому, що комплекс 

кримінально-процесуальних норм, які їх регулюють, поєднує схожість 

характеру суспільних відносин. Відповідно  загальні  ознаки, властиві 

інституту (системі) загалом, мають бути властиві і окремій складовій цього 

інституту - конкретному виду звільнення від кримінальної відповідальності. 

Закріпити цю системність за допомогою виокремлення найважливіших ознак 

дозволить законодавче закріплення поняття звільнення від кримінальної 

відповідальності у чинному КПК у якості одного із основних термінів 

кодексу у ст. 3 КПК. 

 Доцільність  та важливість такого кроку доводять: сталість та 

наступність доктринальних положень щодо важливості кримінально-

процесуальної складової у понятті звільнення від кримінальної 

відповідальності; конкуренція кримінально-правових підстав звільнення від 

кримінальної відповідальності та підстав суто кримінально-процесуального 
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характеру для відмови від переслідування та прийняття рішення щодо 

припинення кримінального провадження; наявність підстав розглядати 

інститут звільнення від кримінальної відповідальності як нетрадиційний вид 

реакції держави на вчинений злочин, як альтернативу кримінальному 

переслідуванню.  

 До того ж, чинний КПК не використовує словосполучення 

«кримінально-процесуальний порядок», проте право на його існування та 

навіть необхідність визначення відповідного теоретичного поняття, 

обумовлюється тим, що у чинному законодавстві досить часто 

використовується така категорія як «порядок». Співставлення змісту 

кримінально-процесуальних норм, в яких використовується категорія 

«порядок», та сутності вимоги, що міститься  у ч. 1 ст. 1 КПК (порядок 

кримінального провадження на території України визначається лише 

кримінальним процесуальним законодавством України), доводять 

доцільність використання слова «порядок» у двох значеннях - у вузькому та 

широкому значенні. 

 У вузькому розумінні поняття «порядок» - як визначення безпосередніх 

вимог, які стосуються певного виду процесуальних дій, які можуть бути 

тотожними за своїм характером, спрямуванням, суб’єктами (порядок 

здійснення виклику в кримінальному провадженні, порядок тимчасового 

вилучення майна, порядок продовження строку тримання під вартою, 

порядок звільнення особи  з-під варти, порядок  застосування до 

неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів виховного характеру 

тощо).  

 В широкому розумінні – це законодавчі вимоги, які містяться в певній 

системі норм, що регламентує схожі кримінально-процесуальні відносини, 

потребує комплексного сприйняття та тлумачення відповідних кримінально-

процесуальних положень. Кримінальне провадження  - досудове 

розслідування, судове провадження, будь-які процесуальні дії у зв’язку із 

вчиненням суспільно небезпечного діяння, мають здійснюватися відповідно 
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до вимог сукупності правових норм, що регулюють порядок кримінального 

провадження і спрямовані на виконання завдань кримінального судочинства. 

Використання словосполучення «кримінально-процесуальний порядок» є 

більш прийнятним для розуміння змісту та сутності інституту, яким є 

звільнення від кримінальної відповідальності. Цей міжгалузевий інститут є 

самодостатнім, має свої кримінально-процесуальні властивості. Його правова 

природа та властивості відтворюються як у системі норм, що визначені у 

параграфі «Звільнення від кримінальної відповідальності» Глави 24 

«Закінчення досудового розслідування. Продовження строку досудового 

розслідування» (ст. 285-289 КПК), так і в інших  кримінально-процесуальних 

нормах, які безпосередньо (ст. 497 КПК), чи опосередковано (ст. 30, 40 КПК 

тощо) стосуються реалізації звільнення від кримінальної відповідальності. 

Лише сприйняття цих норм у їхньому співвідношенні дозволить визначитися 

із кримінально-процесуальним порядком реалізації міжгалузевого інституту 

звільнення від кримінальної відповідальності. 

 Характер та типовість ознак цього інституту доцільно відтворити у 

теорії кримінально-процесуального права (законодавстві) у понятті 

«кримінально-процесуальний порядок звільнення від кримінальної 

відповідальності». Якщо звернутися до змісту та сутності конкретних 

кримінально-процесуальних норм, що регламентують увесь процес реалізації 

звільнення від кримінальної відповідальності, маємо виокремити ті 

узагальнюючи ознаки, які дозволяють розглядати ці норми як певну 

системну сукупність, пов’язану єдиним спрямуванням до чіткого 

законодавчого закріплення послідовності та змісту кримінально-

процесуального порядку у зазначеній сфері. Це правові норми: які 

спрямовані на реалізацію підстав застосування звільнення від кримінальної 

відповідальності, визначених у КК; в яких визначено (регламентовано) 

послідовність дій (етапів) кримінального провадження; визначені межі 

досудового розслідування, його мінімально можливий обсяг; процесуальний 

статус суб’єктів кримінально-процесуальних відносин з приводу реалізації 
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звільнення від кримінальної відповідальності; вимоги до змісту та форми 

рішень, які приймаються на різних етапах реалізації інституту звільнення від 

кримінальної відповідальності.  

 Зазначене надає нам підстави визнати самодостатність та важливість 

власного змісту кримінально-процесуальної галузі права, її термінологічного 

апарату, що підтверджує законодавча кримінально-процесуальна новела – 

визначення законодавцем у ст. 3 основних термінів КПК. Саме наявність 

конкретних визначень у законі сприятиме правильному, однаковому 

розумінню та тлумаченню складних кримінально-процесуальних інститутів, 

зокрема – звільнення від кримінальної відповідальності. Що полегшить 

правозастосовну практику.  
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РОЗДІЛ 2 СТАН ВІДТВОРЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РЕАЛІЗАЦІЇ 

РІЗНИХ ВИДІВ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ 

ЗАКОНОДАВСТВІ 

2.1.Кримінально-процесуальний порядок застосування різних видів 

звільнення від кримінальної відповідальності: співвідношення 

кримінального та кримінально-процесуального законодавства 

 

В доктрині кримінального процесуального права зазвичай серед 

важливих чинниках, які впливають на ефективність кримінального 

правосуддя як такого, називають необхідність комплексного сприйняття 

норм різних галузей права кримінально-правового блоку. Кримінальний 

процес як галузь права, що регулює відносини між учасниками 

кримінального провадження, насамперед, тісно пов’язаний із кримінальним 

правом та законодавством. Адже застосовуватися норми кримінального 

права можуть лише відповідно до норм кримінально-процесуального права, 

тобто у певній процесуальній формі, за певною процесуальною процедурою, 

яка надає  реального життя матеріальним нормам кримінального права. 

Відповідно, спеціальна  діяльність відповідних державних установ 

спрямована на здійснення кримінального правосуддя у кримінальному 

провадженні та вирішення питань, пов’язаних із виконанням судових рішень, 

має базуватися на поняттях та категоріях, підставах та умовах, визначених у 

кримінальному законодавстві [104, С. 10, 15, 17; 1, С. 10, 11; 108, С. 7, 10, 

31]. 

Підтримуємо точку зору науковців (В.О Меркулова,О.А. Гритенко, 

Г.С. Резніченко), які дотримуються позиції щодо того, що соціально-правова 

сутність будь-якого кримінального інституту є комплексним відтворенням не 

лише матеріальних норм права, але й процесуальних [146, С. 213]. Тож 

процесуальний механізм прийняття рішення про звільнення від кримінальної 

відповідальності на відповідному етапі кримінального правосуддя наповнює 
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цей інститут реальним життям та підкреслює його соціально-правове 

значення. До того ж, законодавець, встановлюючи кримінальний 

процесуальний порядок звільнення від кримінальної відповідальності, сприяє 

більш повній оцінки змісту та сутності цього інституту. 

Саме з цих позицій маємо аналізувати співвідношення ст. 44 КК та ст. 

285 КПК.У ч. 1 та  2 ст. 44 КК йдеться про те, що особа звільняється від 

кримінальної відповідальності лише у випадках, передбачених КК, а порядок 

звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом. 

Таким законом є як КК, який визначає підстави та види звільнення від 

кримінальної відповідальності, так і Кримінальний процесуальний кодекс 

України, який має визначати процедуру практичної реалізації положень 

матеріально-правового інституту звільнення від кримінальної 

відповідальності, забезпечити ефективність його функціонування на 

практиці. Загальні принципові зобов’язувальні вимоги щодо здійснення 

кримінального провадження під час звільнення особи від кримінальної 

відповідальності містяться у ч. 1 ст. 285 КПК, в якій, знову ж таки, 

звертається увага на те, що особа звільняється від кримінальної 

відповідальності лише у випадках, передбачених законом України про 

кримінальну відповідальність [102, С. 16; 109, С. 152]. 

Тож ефективність застосування міжгалузевого інституту звільнення від 

кримінальної відповідальності багато в чому залежатиме від співвідношення 

змісту та сутності норм кримінального та кримінального процесуального 

права. При цьому особливе значення матиме той факт, наскільки в 

положеннях кримінального процесуального законодавства 

відтворюватимуться підстави та умови застосування різних видів звільнення, 

особливості їхньої реалізації. 

 Враховуюче те, що одним із важливих аспектів системного підходу до 

об’єкта наукового дослідження є його класифікація, яка передбачає поділ 

явищ та предметів за групами (розрядами, класами тощо) відповідно до 

схожості чи відмінності між ними [219, С. 159-160], маємо зупинитися на 
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загальновизнаній класифікації видів звільнення від кримінальної 

відповідальності. Слід зазначити, що першими науковими дослідженнями, 

які надавали класифікацію усіх видів звільнення від кримінальної 

відповідальності у відповідності до нового КК 2001 р., - були дослідження 

Ю.В. Бауліна та О.В. Наден О.В. [15, С. 62-66; 167, С. 41-44]. У подальшому 

запропонований даними авторами підхід у визначенні критеріїв 

розмежування та поділу усіх видів звільнення від кримінальної 

відповідальності на певні групи, був підтриманий більшістю вітчизняних 

вчених і використовується при дослідженні конкретних проблем чинного 

законодавства [30, С. 32-33; 43, С. 422; 63, С. 38; 79, С. 434; 124,С. 80-81]. 

Системно-правовий аналіз та комплексне тлумачення положень 

кримінального законодавства та врахування відповідних доктринальних 

положень доводять те, що для розуміння змісту, соціально-правової сутності, 

підстав застосування, а відповідно, і процесуального порядку реалізації  

різних видів звільнення від кримінальної відповідальності важливим є те: в 

якій частині кримінального законодавства (Загальній чи Особливій)  

містяться правові норми, що визначають умови та підстави їхнього 

застосування; якого ступеню тяжкості вчинене особою суспільно небезпечне 

діяння; яким чином законодавець формулює положення щодо можливостей 

суду вирішувати питання – чи на свій власний розсуд, чи ухвалення рішення 

має відбутися в обов’язковому порядку; чи є рішення суду щодо звільнення 

остаточним, чи передбачає повернення до нього через певний час; які 

особистісні та вікові  властивості притаманні винній особі тощо. 

Залежно від зазначеної вище значної кількості критеріїв, всі види 

звільнення від кримінальної відповідальності, які передбачені чинним 

кримінальним законодавством, можна систематизувати на різні 

класифікаційні групи: на загальні та спеціальні; умовні та безумовні; види 

звільнення які застосовуються як до дорослих, так і неповнолітніх осіб та вид 

звільнення, який застосовується лише до неповнолітніх,  імперативні 

(обов’язкові) та дискреційні (факультативні). В.М. Кобернюк, досліджуючи 
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особливості закриття кримінального провадження зі звільненням особи від 

кримінальної відповідальності, ті види звільнення, по яких існує можливість 

притягнення до кримінальної відповідальності після закриття кримінального 

провадження внаслідок невиконання встановлених законом умов (так звані 

умовні чи безумовні види звільнення), -  пропонує називати  поворотними та 

безповоротними видами звільнення [75,  С. 8].  

Загальні види звільнення – це ті види звільнення, які визначені у 

Загальній частині КК. Загальна частина КК 2001 р. на час набуття чинності 

містила окремий Розділ IX «Звільнення від кримінальної відповідальності», в 

якому кожному виду звільнення від кримінальної відповідальності була 

присвячена окрема кримінально-правова норма, яка регламентувала правові 

підстави та порядок такого звільнення. За попередньою редакцією цього 

розділу виокремлювалися наступні загальні види звільнення від кримінальної 

відповідальності: на підставі закону України про амністію чи акта про 

помилування (ст. 44);  у зв’язку з дійовим каяттям (ст. 45); у зв’язку з 

примиренням винного з потерпілим (ст. 46);  у зв’язку з передачею особи на 

поруки (ст. 47); у зв’язку  із зміною обстановки (ст. 48); у зв’язку із 

закінченням строків давності (ст. 49). У Розділі XV «Особливості 

кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх» Загальної 

частини КК визначався ще один вид звільнення від кримінальної 

відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру, 

який застосовується до неповнолітніх (ст. 97) [236, С. 21 – 23, 51]. 

У 2011 році інститут звільнення від кримінальної відповідальності 

зазнав певних змін. За попередньою редакцією статті 44 КК передбачалося, 

що звільнити від кримінальної відповідальності можна було (крім іншого) на 

підставі закону України про амністію чи акту помилування. Проте така 

редакція статті надавала підстави стверджувати про існування певних 

розбіжностей у певних кримінально-правових положеннях. Так у ст. ст. 85 та 

87 КК, які визначали звільнення від покарання на підставі закону України 

про амністію чи акту про помилування про звільнення від кримінальної 
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відповідальності взагалі не йшлося. У 2011 році були внесені зміни у 

редакцію ст. 44 КК [101, С. 20] – виключено у якості підстави застосування 

звільнення від кримінальної відповідальності амністію та помилування. 

Законом України від 14 жовтня 2014 р. № 1698 – VII «Про Національне 

антикорупційне бюро України» ст. 45 КК України доповнено приміткою, в 

якій установлено перелік злочинів, що належать до корупційних. Це злочини, 

передбачені ст.ст. 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410 КК (у випадку їх 

вчинення шляхом зловживання службовим становищем); ст.ст. 210, 354, 364, 

364-1, 365-2, 368-369-2 КК. Закріплення переліку корупційних діянь у даній 

статті має те значення, що факт їхнього вчинення виключає застосування 

звільнення від кримінальної відповідальності за ст.ст. 45-48 КК. Тож крім 

звільнення на підставі ст. 49 КК [102, С. 17]. У подальшому О.Ю.Бусол у 

докторській дисертаційній роботі з проблем протидії корупційній 

злочинності в Україні у контексті сучасної антикорупційної стратегії доводив 

доцільність формулювання законодавчих обмежень у більш узагальненому 

вигляді. Пропонувалося визначення обмежень  у ст. 44 КК (а не ст. 45 КК), 

шляхом формулювання частини третьої, де б зазначалося, що звільнення від 

кримінальної відповідальності не застосовується у разі вчинення суспільно 

небезпечного діяння, що має ознаки корупційного правопорушення [23]. 

В більшості своїй в зазначених статтях, які віднесені законодавцем до 

корупційних діянь, в основному складі злочину визначені діяння невеликої та 

середньої тяжкості (понад чотирнадцять складів злочину), і лише в п’яти 

кваліфікованих складах злочину,  передбачених ч. 2 ст.ст. 262, 308, 312, 313 

та 410 КК, - ознаки тяжких злочинів. Ця новела стала поштовхом для  

обговорення кримінологами (О. М. Костенко, В.О. Меркулова, В.О. 

Навроцький, А.В. Савченко, М. І. Хавронюк) питань щодо місця 

кримінального законодавства у боротьбі із корупційною злочинністю, 

відповідності даної новели принципам кримінального права, значення 

відповідності санкції тяжкості вчиненого діяння, недосконалості чинної 

системи кримінально-правового реагування на злочин,  тощо. Оскільки дана 
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проблема не є предметом нашого дослідження, маємо лише звернути увагу 

на справедливість тверджень зазначених вчених що того, що з одного боку, 

нове антикорупційне законодавство України має стати потужним 

нормативно-правовим засобом протидії корупційним проявам, проте, з іншої 

сторони, політична доцільність не може ставитися вище за законність, 

Доводилося те, що  забороною застосування до осіб, які вчинили корупційні 

злочини невеликої тяжкості, звільнення від кримінальної відповідальності 

законодавець нівелює значення типового ступеня тяжкості. Що у такий 

спосіб ці особи незаконно усуваються із сфери дії принципу взаємовпливу 

ступеню суспільної небезпеки вчиненого діяння на обсяг кримінальної 

репресії. Значення цього питання посилюється, якщо врахувати відсутність 

відповідних мірок, масштабів за допомогою яких має бути  оцінена 

співрозмірність покарання та тяжкості вчиненого злочину, спостерігається не 

достатня чіткість та адекватність кримінально-правових санкцій [28, С. 14; 

93, С. 14-21; 151, С. 37-45; 148, С. 25-30; 165, С. 37-45; 172, С.  48-55; 203, С. 

58-67; 248]. 

Отже історія свідчить про досить суттєві зміни кримінального 

законодавства в частині визначення системи загальних видів звільнення від 

кримінальної відповідальності, підстав та їхнього застосування, правових 

обмежень їхнього стимулюючого впливу. В цих змінах відтворювалися  

соціально-економічні та правові перетворення держави, які впливали на 

ставлення до сутності окремих кримінально-правових інститутів (амністія, 

помилування, тощо), вимагали посилення кримінальної репресії у випадку 

вчинення корупційних злочинів. У підсумку сформувалася система із різних 

загальних видів звільнення від кримінальної відповідальності, які переважно 

стосувалися випадків вчинення особою злочинів невеликої та необережних 

злочинів середньої тяжкості (ст.ст. 45, 46, 97 КК), невеликої та середньої 

тяжкості (ст.ст. 47, 48 КК), вчинених вперше. Виключенням є звільнення від 

кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності (ст. 

49), коли тяжкість злочину не має значення. Практично у всіх зазначених 
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видах звільнення має значення поведінка особи після вчинення злочину, яка 

переважно має бути позитивно активною (каяття, сприяння розкриттю 

злочину, примирення з потерпілим, відшкодування завданих збитків, 

позитивна реакція на виховний влив зовнішнього оточення тощо). 

На окрему увагу заслуговує звільнення неповнолітніх від кримінальної 

відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру 

на підставі ст. 97 КК. У зв’язку із тим, що цей вид звільнення застосовується 

до специфічної категорії підозрюваних (обвинувачених) неповнолітнього 

віку, регламентується окремою системою правових норм як кримінального, 

так і кримінально-процесуального законодавства (Розділ XV КК 

«Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх»; 

Глава 38 КПК «Кримінальне провадження щодо неповнолітніх»), - цей 

інститут досить часто в доктрині права називається спеціальним умовним 

загальним видом звільнення від кримінальної відповідальності 

неповнолітніх.  

Підстави та умови застосування спеціальних видів звільнення містяться 

у двадцяти трьох статтях Особливої части КК, які безпосередньо містять 

ознаки різного ступня тяжкості (від невеликої до особливо тяжких) складів 

злочину: Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи 

повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж 

території або державного кордону України (ст. 110-2 КК), Державна зрада 

(ст. 111 КК), Шпигунство (ст. 114 КК), Невиплата заробітної плати, 

стипендії, пенсії чи інших установлених  законом виплат (ст. 175 КК), 

Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) (ст. 212 КК), 

Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне  

соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування (ст. 212-1 КК), Створення злочинної організації (ст. 255 

КК), Терористичний акт (ст. 258 КК), Створення терористичної групи чи 

терористичної організації (ст. 258-3 КК), Фінансування тероризму (ст. 258-5 

КК), Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних 
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формувань (ст. 260 КК), Незаконне поводження із зброєю, бойовими 

припасами або вибуховими речовинами (ст. 263 КК), Незаконне заволодіння 

транспортним засобом (ст. 289 КК), Незаконне виробництво, виготовлення, 

придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних 

засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 307 КК), Незаконне 

виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи 

пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без 

мети збуту (ст. 309 КК), Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, 

зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів (ст. 311 КК), Незаконне 

виробництво, виготовлення, придбання, перевезення,  пересилання, 

зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або 

отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів (ст. 321 КК), Фальсифікація 

лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів (ст. 321-1 

КК), Підкуп працівника підприємства, установи чи організації (ст. 354 КК), 

Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від 

організаційно-правової форми (ст. 368-3 КК), Підкуп особи, яка надає 

публічні послуги (ст. 368-4 КК), Пропозиція, обіцянка або надання 

неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 КК), Зловживання впливом 

(ст. 369 -2 КК ). 

До того ж, у ч. 4 ст. 401 КК «Поняття військового злочину» йдеться про 

те, що особа, яка вчинила злочин, передбачений статтями цього розділу, 

може бути звільненою від кримінальної відповідальності згідно із статтею 44 

КК із застосуванням до неї заходів, передбачених Дисциплінарним статутом 

Збройних Сил України. Отже буквальне тлумачення дозволяє дійти висновку 

що звільнення є можливим у разі вчинення будь-якого із злочинів (будь-якої 

тяжкості), ознаки яких містяться у ст.ст. 402 – 435 КК України.  

Відповідно до того, чи зобов’язаний суд,за наявності визначених у 

законі підстав, звільнити особу, яка вчинила злочин, від кримінальної 

відповідальності, чи це є право суду, - усі види звільнення можна поділити на 

імперативні (обов’язкові) та дискреційні (факультативні, необов’язкові).  
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Імперативні підстави (від лат. імператив – вимога, наказ, закон) [243, С. 174] 

звільнення не передбачають ніякого розсуду з боку компетентних органів. 

Головним є наявність підстав, визначених у законі про кримінальну 

відповідальність. В даному випадку  суддівський розсуд втрачає своє 

особливе значення. Проте це не означає, що у правозастосуванні  механічно 

застосовують закон. Суд має все ж таки оцінити докази та  за їх допомогою 

встановити наявність визначених в законі умов для вирішення питання про 

звільнення від кримінальної відповідальності. Якщо ці умови в наявності,  

суд має обов’язково своєю ухвалою закрити кримінальне провадження, не 

маючи права на суб’єктивний розсуд. Це, крім іншого, виходить із 

особливостей редакції кримінально-правової норми, де йдеться про те, що за 

наявності підстав для звільнення особа звільняється від кримінальної 

відповідальності. До обов’язкових видів звільнення від кримінальної 

відповідальності належать звільнення від кримінальної відповідальності у 

зв’язку з дійовим каяттям, з примиренням винного з потерпілим, із 

закінченням строків давності, у разі наявності умов для спеціальних видів 

звільнення, передбачених Особливою частиною КК. У даному випадку суд 

зобов’язаний за наявності підстав звільнення застосувати до винної особи 

ст.ст. 45, 46, 49 КК, а також відповідні статті Особливої частини КК. 

Факт встановлення підстав для звільнення не в усіх випадках 

призводить до позитивного рішення суду. І це право йому надає закон, в 

якому в окремих випадках йдеться лише про можливість звільнення особи 

від кримінальної відповідальності. Дискреційні підстави (від фр. 

diskretionnaire – залежати від особистого розсуду) [20, С. 158] передбачають 

звільнення як право, а не обов’язок компетентного органу, тож формально 

законним буде рішення як про закриття кримінального провадження та 

звільнення особи, так і відмова в закритті провадження та повернення його 

для подальшого кримінального переслідування та притягнення особи до 

кримінальної відповідальності. Отже в даному випадку суд оцінюючи докази, 

встановлюючи наявність визначених  в законі умов для вирішення питання 
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про звільнення від кримінальної відповідальності керується передусім 

власним суб’єктивним розсудом щодо доцільності чи недоцільності 

звільнення підозрюваної, обвинуваченої особи від кримінальної 

відповідальності. До факультативних видів звільнення належать такі види 

звільнення від кримінальної відповідальності які пов’язані із передачею 

особи на поруки (ст. 47), із зміною обстановки (ст. 48),  із застосуванням 

примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх (ст. 97). Саме в 

цих статтях КК  йдеться про те, що особа може бути звільненою за наявності 

певних підстав. Під час їхнього застосування враховується значна кількість 

об’єктивних та суб’єктивних обставин вчинення суспільно небезпечного 

діяння. 

Зазначене підтверджує наскільки є різними розглядувані види 

звільнення за своїми кримінально-правовими характеристиками (тяжкістю 

злочину, формою вини, наявністю рецидиву), колом осіб, які можуть 

сподіватися на звільнення від кримінальної відповідальності, за вимогами 

щодо постзлочинної поведінки цих осіб, за додатковими умовами, які можуть 

бути  складовою окремих видів звільнення від кримінальної відповідальності 

тощо. Належна оцінка соціально-правової сутності та змісту кожного виду 

звільнення слідчим, прокурором, суддею є гарантією прийняття 

справедливого та законного рішення. Особливо в ситуаціях, коли діяння та 

постзлочинна поведінка особи підпадають під дію декількох норм, які 

регулюють різні види звільнення від кримінальної відповідальності. 

Специфічність кримінально-правової характеристики різних видів 

звільнення від кримінальної відповідальності і процесуальний порядок їх 

реалізації – як співвідносяться ці важливі кримінально-правові та 

кримінальні процесуальні категорії? Наведений нами вище порівняльний 

аналіз кримінально-правових особливостей різних видів звільнення від 

кримінальної відповідальності доводить, що відмінності у кримінально-

правових характеристиках окремих видів звільнення можуть бути доволі 

суттєвими. Тож логічним є очікування того, що певним чином особливості 
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різних видів звільнення від кримінальної відповідальності мають знайти своє 

відтворення у чинному кримінальному процесуальному законодавстві. Для 

з’ясування цього питання маємо здійснити порівняльно-правовий аналіз 

положень, які містилися у попередньому КПК 1960 р. (на час чинності 

нового КК 2001 р.) та у чинному КПК 2012 р., співвіднести зміст та сутність 

чинних кримінально-процесуальних норм з точки зору можливостей 

диференційованого підходу  у застосуванні різних видів звільнення залежно 

від властивостей особи, тяжкості вчиненого діяння, доцільного обсягу 

кримінального та кримінально-процесуального примусу. 

Узагальнений підхід до аналізу відповідних правових норм КПК 1960 

р. за їхнім змістом та сутністю надає підстави дійти наступних висновків. 

Позитивним є те, що попередній кримінальний процесуальний закон містив 

виокремленні статті, які визначали кримінальний процесуальний порядок 

кожного конкретного загального виду звільнення. І що важливо, містилася 

норма (ст. 9 КПК), яка безпосередньо визначала порядок звільнення від 

кримінальної відповідальності із застосуванням до неповнолітнього 

примусових заходів виховного характеру на підставі ст. 97 КК.  

Недоліком попереднього законодавства є наявність значної кількості 

законодавчих положень, які є тотожнім повторенням практично одного й 

того ж змісту – щодо процесуального статусу слідчого, прокурора, 

обвинуваченого та потерпілого у процесі підготовки матеріалів та вирішення 

питання щодо звільнення від кримінальної відповідальності. Ці повторення 

спостерігалися у різних нормах, що визначали порядок звільнення від 

кримінальної відповідальності внаслідок зміни обстановки (ст. 7), у зв’язку з 

дійовим каяттям (ст. 7-2), у зв’язку з примиренням обвинуваченого, 

підсудного з потерпілим (ст. 8), звільнення від кримінальної відповідальності 

неповнолітнього із застосуванням примусових заходів виховного характеру 

(ст. 9), у зв’язку з передачею особи на поруки (ст. 10), у зв’язку із 

закінченням строків давності (ст. 11-1). До того ж, у КПК 1960 р. не 

конкретизувалися підстави для відміни рішення суду у разі не дотримання 
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умов звільнення осіб, які були передані на поруки, до яких були застосовані 

примусові заходи виховного характеру. Закон також не визначав 

особливостей кримінального процесуального порядку застосування 

спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності [111, C. 9-15, 

265]. 

Чинний Кримінальний процесуальний кодекс, який набув чинності з 19 

листопада 2012 р., вперше виокремив у главі 24 «Закінчення досудового 

розслідування. Продовження строку досудового розслідування» параграф 2 

«Звільнення особи від кримінальної відповідальності». В ст. ст. 285 – 289 

КПК надається регламентація процесуальних положень, які застосовуються  

у разі наявності підстав для звільнення особи від кримінальної 

відповідальності. Зокрема  визначається коло суб’єктів, яким роз’яснюється 

підстави для звільнення від кримінальної відповідальності, право на 

звільнення, або ж право на заперечення проти закриття кримінального 

провадження  – підозрювані та обвинувачені у вчиненні кримінального 

правопорушення; правовий статус прокурора, який встановивши на стадії 

досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної 

відповідальності, отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення,  

складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без 

проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до 

суду, попередньо ознайомивши з клопотанням потерпілого; порядок та зміст  

діяльності суду, який з’ясувавши думку потерпілого щодо можливості 

звільнення підозрюваного, обвинуваченого від відповідальності, закриває 

кримінальне провадження та складає ухвалу про  звільнення їх від 

кримінальної відповідальності. Окремо у параграфі «Загальні правила 

кримінального провадження щодо неповнолітніх» формулюється норма, яка 

визначає порядок застосування до неповнолітнього примусових заходів 

виховного характеру (ст. 497 КПК). [109, С. 152-154]. 

Редакція, в якій формулюються положення у ст.ст. ст.ст. 285-288 КПК, 

свідчать про узагальнений підхід законодавця щодо визначення 
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кримінального процесуального порядку звільнення від кримінальної 

відповідальності. І це є позитивним, оскільки є результатом значного 

розвитку теорії кримінального процесуального права. Такий підхід спрощує 

сам процес підготовки матеріалів, сприйняття процесуального статусу 

суб’єктів відповідних кримінальних процесуальних відносин, виключає у 

тексті закону повтореннятощо. Положення кримінального процесуального 

законодавства в чинній редакції сприймаються у правозастосуванні як 

регламентація порядку застосування будь-якого виду звільнення, без 

виключень.  Відповідно, визначений порядок та вимоги щодо підготовки 

матеріалів для закриття кримінального провадження та звільнення 

підозрюваного (обвинуваченого) від кримінальної відповідальності на стадії 

досудового розслідування, розгляду питання та ухвалення відповідного 

рішення судом, особливості процесуального статусу усіх суб’єктів 

кримінально-процесуальних відносин у даній сфері тощо, - стосується усіх 

видів звільнення від кримінальної відповідальності (зазначені питання є 

предметом аналізу та узагальнень наступного підрозділу 2.2.). 

З іншого боку, законодавець практично відмовився від конкретизації 

процедури застосування окремих загальних видів звільнення від 

кримінальної відповідальності. Єдиний вид звільнення від кримінальної 

відповідальності, який отримав спеціальну процесуальну регламентацію, - це 

умовний вид звільнення у зв’язку із передачею особи на поруки (ст. 47 КК). 

Важливим є те, що у ст. 289 КПК визначаються підстави для відновлення 

провадження при відмові від поручительства, що свідчить про конкретизацію 

кримінального процесуального порядку не лише застосування даного 

умовного виду звільнення, але й скасування попереднього судового рішення. 

Саме цей  вид звільнення потребує прискіпливої уваги законодавця у 

визначенні не лише порядку застосування, а й не менш важливого порядку та 

підстав скасування судом ухваленого рішення, щодо визначення критеріїв 

оцінки негативної поведінки, що має розглядатися як ухилення від 

встановлених вимог та обов’язків звільненої особи. 
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Проте чинний КПК (на відміну від попереднього) взагалі не містить 

окремої норми, яка б безпосередньо визначала кримінальний процесуальний 

порядок реалізації іншого умовного виду звільнення - звільнення від 

кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів 

виховного характеру щодо неповнолітніх на підставі ст. 97 КК. Стаття 497 

КПК «Порядок застосування до неповнолітнього обвинуваченого 

примусових заходів виховного характеру», яка міститься у  параграфі 

«Загальні правила кримінального провадження щодо неповнолітніх» не може 

розглядатися як кримінальна процесуальна норма, яка регламентує 

звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 97 КК, оскільки 

примусові заходи виховного характеру застосовуються і підчас звільнення 

від покарання, і до осіб, які взагалі не досягли віку кримінальної 

відповідальності. Важливість захисту прав, законних інтересів неповнолітніх 

осіб, які перебувають у сфері кримінального правосуддя, обумовлює 

доцільність виокремлення проблем чинного законодавства щодо звільнення 

неповнолітніх від кримінальної відповідальності у якості предмету 

дослідження окремого розділу дисертації. Цим питанням присвячений Розділ 

3. 

Щодо загальних видів звільнення від кримінальної відповідальності, -  

пропонуємо звернутися до аналізу особливостей реалізації звільнення від 

кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим 

(ст. 46 КК) та у зв’язку із закінченням строків давності (ст. 49 КК). По-перше, 

саме під час реалізації цих видів звільнення чітко проглядаються певні 

суперечливості та недосконалість як кримінально-правових, так і 

кримінальних процесуальних законодавчих положень. По-друге, сучасне 

реформування кримінального процесуального законодавства в напрямку 

визначення нових інституцій створює складнощі у застосуванні конкуруючих 

міжгалузевих (примирення із потерпілим) та суто кримінальних 

процесуальних інститутів (угода про примирення, угода про визнання вини). 

По-третє, закріплення у кримінальному процесуальному законі того факту, 



95 
 

що звільнення від кримінальної відповідальності відбувається за ухвалою 

суду до засудження та постановлення вироку (тим більш до  набуття ним 

чинності), доводить невідповідність окремих кримінально-правових 

положень та підстав застосування звільнення основним ознакам, властивим 

інституту звільнення від кримінальної відповідальності як такого (звільнення 

у зв’язку із давністю).  

Метою нашого звернення до окремих проблемних аспектів реалізації 

цих двох видів звільнення у даному випадку є визначення певних 

закономірностей, що мають вплинути на загальний підхід у кримінальній 

процесуальній регламентації окремих конкретних видів звільнення, 

передбачених Розділом IX «Звільнення від кримінальної відповідальності» 

Загальної частини КК. З одного боку, ці види звільнення застосовувалися і 

застосовуються найчастіше,  а з іншого, - саме стосовно цих видів звільнення 

на тлі суттєвих змін, яких зазнало кримінальне та кримінальне процесуальне 

законодавство у сфері звільнення від кримінальної відповідальності, 

відчуваються у правозастосуванні ті суперечності, які існують між 

положеннями цих двох галузей законодавства.  

З набуттям чинності новим КПК посилилась актуальність питання 

щодо конкуренції інституту звільнення від кримінальної відповідальності у 

зв’язку з примиренням винного з потерпілим (ст. 46 КК) із іншими 

кримінальними процесуальними інститутами (угода про примирення, угода 

про визнання вини тощо). Погоджуємося із науковою позицією тих вчених 

(Ж.В. Мадриченко, Р.В. Новака, Н.В. Неледви, Г.Ю. Саєнко), що примирення  

потерпілого з  підозрюваним (обвинуваченим) може мати різні форми. 

Зокрема, відтворюватися у примиренні винного з потерпілим відповідно до 

ст. 46 КК, застосовуватися у формі укладання угоди про примирення між 

потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим у кримінальному 

провадженні (ст.ст. 468, 469 КПК). Підкреслюється те, що соціальна сутність 

та значення угод про  примирення (у будь-якій формі) є єдиною. Надання 

можливості потерпілому й підозрюваному (обвинуваченому) досягти 
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домовленостей у кримінальному провадженні є відтворенням спрямування 

чинного кримінального та кримінального процесуального законодавства в 

напрямку подальшої гуманізації кримінального правосуддя, запобігання 

криміналізації винних осіб, зниження рівня рецидивної злочинності [129; 

177, C. 195; 179, С. 8; 205, С. 4, 5, 9]. 

На думку Р.В. Новака, саме у такій спосіб можна вирішити проблеми 

диференціації кримінальної процесуальної форми під час розв’язання 

кримінально-правових конфліктів у досудовому розслідуванні і судовому 

провадженні, значно спростити  проведення кримінального провадження, 

зменшити строки досудового розслідування [179, С. 8, 12]. 

На позитивні аспекти даної новели звертає увагу і Г.Ю. Саєнко. На її 

думку, юридичні норми, якими регламентовано процесуальний порядок 

кримінального провадження на підставі угод, поміж іншого, засвідчують 

диспозитивне розширення процесуальних прав сторін кримінального 

провадження, сприятимуть швидкому розслідуванню та судовому розгляду 

справи, задоволенню інтересів потерпілої особи, врахування правової позиції 

підозрюваного та обвинуваченого тощо [205, С. 4, 5, 9]. 

Проте, з іншого боку, маємо погодитися із твердженням Н.В. Неледви, 

що в сучасній кримінальній процесуальній літературі відсутні 

фундаментальні дослідження, які б у якості предмета обрали б проблему 

нормативно-правового регулювання договірних відносин, які є підставою для 

компромісного вирішення кримінально-правового конфлікту. Не достатньо 

аналізується судова практика по відповідних кримінальних справах. Більш 

поглибленого  та системного підходу вимагає дослідження того, яке місце у 

системі кримінального процесуального права займають різні форми 

примирення  потерпілого з  підозрюваним (обвинуваченим), який характер 

взаємозв’язку між суміжними правовими конструкціями, в чому має 

відтворюватися різний кримінальний процесуальний порядок тощо [176, C. 

195]. 
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О.Г. Добровольська, поглиблює розуміння негативних наслідків такого 

стану тим, що вважає недосконалість законодавчого регламентування 

розглядуваних форм примирення  припоною не лише їхнього активного 

застосування на практиці, але й для перспективного запровадження ідей 

відновного правосуддя, зниження завантаження слідчих, спрощення 

судочинства в цілому [53, С. 261]. 

Конкретні пропозиції щодо удосконалення кримінального 

процесуального порядку застосування звільнення від кримінальної 

відповідальності на підставі ст. 46 КК коливаються від пропозицій щодо 

внесення змін в частині окремих складових цього міжгалузевого інституту до 

пропозицій доцільності формулювання окремої норми КПК. Щодо першого 

підходу. Доводиться необхідність чіткого виокремлення та подальшого 

уточнення поняття «примирення» у кримінальному процесуальному 

значенні, оскільки, на думку А.М. Корягіної, для чинного кримінального 

процесу має значення  лише юридичний факт – подання заяви потерпілим, 

тоді як це не завжди свідчить про факт примирення потерпілого та злочинця. 

На справедливу думку вченого, саме таке розуміння «примирення» сприяє 

зростанню корупційних можливостей у правоохоронних органах, коли 

залагоджують справи за певну суму грошей [92, С. 97]. 

Г.Ю. Саєнко вважає недоліком невизначеність вимог до 

процесуального статусу особи-посередника, яка має сприяти переговорам 

сторонами кримінального провадження при укладенні угоди про примирення 

[205, С. 9]. О.А. Губська пропонує внести зміни у редакцію правових норм 

щодо визначення того, що примирення має відбуватися (а відповідно і 

ініціюватися) винуватого із потерпілим, а не навпаки. Що в законі має бути 

підкреслено те, що першочерговою умовою закриття кримінального 

провадження має стати оцінка саме потерпілим дій винуватого та згода 

вибачити його [45, С. 74]. 

І.В. Басиста звертає увагу на те, що український законодавець через не 

зовсім правильний підхід до розуміння процедури примирення потерпілого 
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та підозрюваного (обвинуваченого) не надав особливого значення, а 

відповідно не сформулював права потерпілого в подальшому вимагати 

притягнення особи до кримінальної відповідальності, змінювати розмір 

вимог про відшкодування шкоди, що суперечить відновній прогресивній 

практиці здійснення особливого порядку кримінального провадження. [12, С. 

191]. 

Л.Д. Удалова вважає за доцільне закріпити порядок, коли звільнення 

від кримінальної відповідальності за ст. 46 КК застосовується і в тому 

випадку, коли заподіяна шкода ще реально не усунена, але в угоді про 

примирення погоджується порядок її усунення. А відповідно у тесті закону 

має передбачатися можливість відстрочки відшкодування збитків або 

усунення заподіяної шкоди [238, С. 81]. 

Дана пропозиція є додатковим підтвердженням доцільності визначити 

розглядуваний вид звільнення як умовний. Про що безпосередньо йдеться у 

дослідженні В.М. Кобернюка, який пропонує розширити перелік умовних 

видів звільнення особи від кримінальної відповідальності, передбачивши 

строк протягом 1-3 роки, впродовж якого рішення про закриття 

кримінального провадження може бути скасоване, а особа – притягнута до 

кримінальної відповідальності [75, С. 9]. А це в свою чергу посилить 

актуальність уточнення кримінального процесуального порядку поновлення 

кримінального провадження у разі не дотримання умов звільнення. 

Насамкінець, О.Є. Соловйова-Полудніцина є прибічником 

відокремлення у Кримінальному процесуальному кодексі України 

спеціальної норми, яка б фіксувала умови, форму, зміст договору про 

примирення сторін, що на її думку, слугуватиме спрощенню проведення 

досудового розслідування у кримінальних провадженнях, в яких особу може 

бути звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ст. 46 КК [213, 

С. 405 – 407]. 

Зазначене доводить той факт, що доволі актуальною є проблема 

конкретизації процесуального порядку застосування окремих видів 
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звільнення, зокрема, у зв’язку з примиренням винного з потерпілим (ст. 46 

КК). Це дозволить запобігти ускладненням у правозастосуванні, а відповідно 

полегшить проведення досудового розслідування, здійснення кваліфікації 

тих обставин, які є підставою для застосування даного конкретного виду 

звільнення. 

Не менш важливі проблеми існують у сфері реалізації звільнення від 

кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності (ст. 

49).В доктрині права звертається увага на те, що самеу цьому інституті не 

спрацьовує  принцип «комулятивності», відповідно до якого обов’язковою є 

сукупність усіх ознак, яким має відповідати будь-який вид звільнення від 

кримінальної відповідальності.  Порівняльний аналіз та співставлення за 

сутністю відповідних кримінальних та кримінальних процесуальних 

положень, що стосуються даного виду звільнення, доводить невідповідність 

даного інституту ознакам системності. Це стосується відсутності такої ознаки 

як відмова держави (в особі компетентних органів) від офіційного осуду 

(негативної оцінки) злочинної поведінки винної особи та від її засудження 

[150, С. 122-123; 152, С. 146- 152]. Звільнення особи від кримінальної 

відповідальності відбувається за ухвалою суду до постановлення вироку. 

Протеза чинним кримінальним законодавством звільнення  від кримінальної 

відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності є можливим, якщо 

з дня вчинення особою злочину і до дня набрання вироком законної сили 

сплили певні, визначені законом строки давності (ст. 49) [102, C. 17]. Тож 

буквальне тлумачення норми в даному випадку надає підстави визнати, що 

вирок ухвалюється. Проте у разі засудження особи та постановлення вироку 

мова може йти лише про звільнення від покарання. 

Оскільки вирішення такої досить складної проблеми не є предметом 

нашого дослідження, вважаємо за доцільне в межах даного підрозділу, з 

метою посилення обґрунтування доцільності конкретизації кримінального 

процесуального порядку реалізації різних видів звільнення, - звернутися 

лише до змісту та сутності окремих доктринальних положень, які доводять 
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зазначену суперечливість законодавства. На увагу заслуговує той напрям 

дискусії, який доводить доцільність внесення змін у чинне кримінальне 

процесуальне законодавство в частині визначення того, що має стати 

формальною підставою для закінчення терміну давності. 

Дискусія триває з часів чинності попереднього закону. До речі, за 

редакцією ст. 48 КК 1960 р. Української РСР, яка визначала такий  вид 

звільнення від кримінальної відповідальності як давність притягнення до 

кримінальної відповідальності, визначалися лише об’єктивно конкретні 

строки, які мали пройти з дня вчинення злочину певної тяжкості без 

посилання на кінцевий момент [230, С. 43]. 

В доктрині в одних випадках обґрунтовується те, що до набрання 

чинності КК 2001 р. у судовій практиці існував більш обґрунтований підхід, 

згідно з яким строки давності закінчувалися в день винесення постанови про 

притягнення особи як обвинуваченого або про віддання до суду у справах, 

які порушувалися не інакше як за скаргою потерпілого. Проте саме у факті 

надання прокурору, слідчому, судді, тощо права приймати певне рішення в 

цьому питанні вбачається суб’єктивізм та підґрунтя для зловживань [174, С. 

135]. 

В інших джерелах йдеться про те, що доцільніше обчислювати строки 

давності не до моменту вступу вироку у законну силу, а до моменту його 

винесення. Якщо початковий момент обчислення строку давності є моментом 

об’єктивним – день вчинення злочину, то в основу кінцевого строку 

покладено суб’єктивний фактор. Наголошується, що не доцільним є  

пов’язування кінцевого моменту перебігу строку давності із суб’єктивним 

чинником (порушення кримінальної справи, притягнення особи як 

обвинуваченої, набрання вироком законної сили). Доцільним є встановлення 

часу спливу строку давності кримінальним законом (безпосередньо час, який 

має пройти з дня вчинення злочину певної тяжкості) [266,С 365-366]. 

О.О. Житний та В.В.Скибицький пропонують виходити із того, що 

установлений законом порядок відмови держави від офіційного осуду особи, 
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яка вчинила злочин, під час звільнення від кримінальної відповідальності у 

зв’язку із закінченням строків давності, міг відтворитися у моменті закриття 

кримінального провадження ухвалою суду [62, С. 151, 152; 212, С. 70]. 

В.С. Комісаров та І. Тарджуманян взагалі вважають, що ніякої 

проблеми не існує, оскільки у випадках звільнення від кримінальної 

відповідальності до дії принципу презумпції невинуватості слід підходити 

дещо з інших позиції, ніж у разі призначення покарання. Доводять, що суд 

визнає особу винною (без ухвалення вироку) вже тому, що він вчинив 

злочин, елементи складу якого мають бути доведені на стадії досудового 

дослідження (а отже і винуватість особи). Компромісний характер звільнення 

від кримінальної відповідальності саме в тому, що попереднє визнання 

особою своєї вини має особливе значення і є підставою (крім інших 

обставин) для закриття кримінального провадження навіть за умови не 

проведення розслідування в повному обсязі. І гарантією законності 

звільнення є наявність права у особи, якщо вона є невинною, заперечувати 

про закриття кримінального провадження та звільнення від відповідальності. 

Тож, вчені доходять висновку, що такий стан не є порушенням 

конституційних вимог щодо презумпції невинуватості [87, С. 63]. 

Зазначене свідчить на користь внесення відповідних змін у чинне 

кримінальне законодавство в частині уточнення кінцевого моменту давності 

вчинення кримінального порушення, як підстави звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності. Системний підхід 

до сприйняття інститутів звільнення від кримінальної відповідальності 

свідчить на користь узгодження ознак цього інституту із загальними 

ознаками звільнення від кримінальної відповідальності як такого. Факт 

відсутності постановлення судом вироку є суттєвою кримінальною 

процесуальною ознакою, в якій відтворюється головна сутність цього 

інституту – відмова держави від засудження, від покладання обмежень та 

позбавлень, які є змістом кримінальної відповідальності та покарання. Тож 
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пропозиції щодо відтворення рішення суду щодо винуватості особи у ухвалі 

заслуговує на підтримку і потребує свого законодавчого уточнення. 

На більш конкретний та поглиблений аналіз заслуговує проблема 

відтворення у чинному кримінальному процесуальному законодавстві тих 

відмінностей, які властиві спеціальним видам звільнення від кримінальної 

відповідальності. Соціально-правове значення  спеціальних видів звільнення 

від кримінальної відповідальності, передбачених Особливою частиною КК, 

обумовлене певними специфічними кримінально-правовими 

характеристиками та властивостями суспільно небезпечного діяння. Якщо 

проаналізувати зазначені види суспільно небезпечної поведінки за ознаками 

складу злочину, маємо погодитися із твердженням Г.О. Усатого, що існують 

певні загальні ознаки, які їх об’єднують. Майже всі вони відносяться до 

числа правопорушень з так званими формальними складами – злочин 

вважається завершеним з моменту вчинення діяння, незалежно від того, чи 

настали певні суспільно небезпечні наслідки. Досить часто характеризуються 

високим ступенем латентності, що серйозно ускладнює їх виявлення і 

одночасно підвищує значення добровільного повідомлення суб’єкта про 

вчинене. Дані діяння можуть становити  собою лише фрагмент або етап, одну 

із складових частин суспільно небезпечної поведінки суб’єкта чи злочинних 

організацій [240, С. 22]. До того ж, слід зазначити, що переважно форма вини 

та рецидив не впливають на можливість застосування спеціальних видів 

звільнення від кримінальної відповідальності. Крім звільнення на підставі 

ст.ст. 212 -1 та 289 КК, в яких вимагається доведення того факту, що злочин 

вчинено вперше. Тяжкість злочину також є доволі різною – від злочину 

невеликої тяжкості (ст. 212-1 КК) до особливо тяжких злочинів (ст.ст. 111, 

114, 255, 258-3, 258-5 КК). 

Ю.В. Луценко відносить норми, що передбачають звільнення від 

кримінальної відповідальності за статтями Особливої частини КК, до 

найяскравіших представників інституту заохочувальних норм у 

кримінальному законодавстві,  доцільність яких пов’язується із доволі 
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складними обставинами у виявленні, розкритті та досудовому розслідуванні 

окремих тяжких та особливо тяжких злочинів [124, С. 122]. 

Кількість спеціальних видів звільнення від кримінальної 

відповідальності інтенсивно збільшується. Ю.В. Баулін, зазначає, що 

тенденція до збільшення  кількості спеціальних видів звільнення особи від 

кримінальної відповідальності в доктрині отримувала суперечливу оцінку: 

від доведення необхідності поступово замінювати теоретичні конструкції 

Загальної частини про звільнення від кримінальної відповідальності на чіткі і 

змістовні положення Особливої частини, оскільки саме такий підхід 

полегшить реалізацію норм закону про застосування спеціальних видів 

звільнення, - до визнання єдиного підходу, коли законодавець мав за 

допомогою узагальнення підстав застосування спеціальних видів звільнення 

здійснити їх уніфікацію у Загальній частині КК [15, С. 65]. 

Щодо першого напрямку реформування законодавства. В сучасній 

доктрині права (А. Боровик, І. Мезенцева, А.Хряпінський) відмічається той 

факт, що поширення спеціальних видів звільнення від кримінальної 

відповідальності за рахунок формулювання та уточнення кримінально-

правових норм Особливої частини КК є сталою тенденцією і має всі 

перспективи для свого динамічного розвитку. Оскільки «сьогодні у значній 

кількості пропозицій щодо внесення змін до КК, поруч із встановленням 

кримінальної відповідальності передбачається й спеціальний вид звільнення 

від неї» [258, С. 21]. Із розширенням спеціальних видів звільнення від 

кримінальної відповідальності навіть пов’язується зниження рівня 

злочинності у державі, оскільки саме завдяки цьому інституту особа, яка 

вперше вчиняє злочин, визнає свою провину, сприяє розкриттю 

кримінального правопорушення, - розуміє що саме завдяки дійовому каяттю 

може укласти з державою компромісне рішення [145, С. 88]. Сучасні 

тенденції щодо внесення змін у КК підтверджують саме цей напрям: станом 

на 2018 р. кількість спеціальних видів звільнення від кримінальної 
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відповідальності збільшилася з 14 (на час набуття чинності КК 2001 р.) до 23, 

не враховуючи звільнення на підставі ст. 401 КК. Отже на 39 %.  

Як вже зазначалося, за чинним законом кримінально-процесуальна 

регламентація є єдиною як щодо застосування загальних видів звільнення, 

передбачених ст.ст. 45-49 Розділу IX Загальної частини КК, так і для 

застосування заохочувальних норм Особливої частини КК, які містять 

підстави застосування спеціальних видів звільнення. Відсутність 

конкретизації особливостей кримінального процесуального порядку 

застосування видів звільнення, які передбачені Особливою частиною КК, є 

сталою як такою, що була і є властивістю кримінального процесуального  

законодавства України. 

У ч. 2 ст. 44 КК зазначено, що «порядок звільнення від кримінальної 

відповідальності встановлюється законом». Таким законом є як КК, який 

визначає підстави та види звільнення від кримінальної відповідальності, так і 

Кримінальний процесуальний кодекс України (далі – КПК), який має 

визначати процедуру практичної реалізації положень матеріально-правового 

інституту звільнення від кримінальної відповідальності, забезпечити 

ефективність його функціонування на практиці. Слід наголосити на тому, що 

ст. 44 КК не виділяє окремо звільнення особи від кримінальної 

відповідальності у випадках, передбачених лише Загальною, чи лише 

Особливою частиною КК. Не виокремлюються особливості і в КПК. У ч. 1 

ст. 285 КПК міститься словосполучення: «особа звільняється від 

кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України 

про кримінальну відповідальність», - яке має загальний характер. 

А тому в клопотаннях прокурора щодо доцільності застосування 

спеціальних видів звільнення робиться єдине посилання на ст. 44 КК. Суд 

також ухвалює рішення, посилаючись на ст. 44 КК. Проте конкретизує 

статтю Особливої частини КК, за якою особа притягнута до кримінальної 

відповідальності.  
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Зазначений стан у законодавстві не міг не вплинути на 

правозастосування, на досудову та судову практику. Відсутність 

відповідного порядку створювало проблеми у сфері правозастосування. 

Вчені доводять, що виникає чимало суперечностей у практичній реалізації 

цих заохочувальних норм, оскільки не передбачено ані підстав спеціального 

звільнення від кримінальної відповідальності, ані процедур закриття справ у 

таких випадках [117, С. 206].  

В. Навроцький визначав такий стан як «процесуальний вакуум», 

доводячи той факт, що посилання лише на норму матеріального права  

порушує логіку взаємозв’язку кримінального права і кримінального процесу 

[164, С. 392].  

Окремими вченими (І. В. Леоненко, О.Ф. Селіванов, О.С. Іщенко, 

П.В. Хряпінський) доводиться, що саме відсутність можливості у 

правозастосовних органів посилатися одночасно на конкретні норми КК та 

КПК призводять до застосування процесуального закону за аналогією. Це 

особливо спостерігалося за часів чинності попереднього кримінального 

процесуального законодавства [207, С. 15-21]. Так в окремих випадках, при 

застосуванні звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 175 

КК (невиплата заробітної плати) суди керувалися і ст. 7 КПК (звільнення у 

зв’язку із зміною обстановки) і ст. 7-2 КПК (звільнення у зв’язку із дійовим 

каяттям) [116, С. 408-414; 255, С. 94]. 

Проте цьому сприяли і рекомендації Пленуму Верховного Суду 

України, зокрема п. 23 Постанови «Про судову практику в справах про 

злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів» від 26 квітня 2002 р. № 4, де вказувалося на те, що 

звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінальної 

справи на підставах, передбачених ст.ст. 307, 309 КК слід здійснювати за 

правилами, передбаченими ст.ст. 7, 7-1, 7-2 КПК [198, С. 270]. 

В сучасних дослідженнях однією із проблем, яка відтворюється на 

якості правозастосовної діяльності, називається нечіткість законодавчого 
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викладу ознак окремих складів злочину, конструкції та структури 

кримінально-правової норми, а відповідно підстав застосування звільнення у 

разі вчинення цього злочину. Навіть йдеться про передчасність застосування 

окремих спеціальних видів звільнення. Так В.П. Ковальчук аналізує цю 

проблему стосовно спеціального виду звільнення від кримінальної 

відповідальності учасника злочинної організації [78, С. 255-257]. А. Боровик,  

І Мезенцева  на підставі аналізу слідчої та судової практики доводять той 

факт, що у зв’язку із низкою концептуальних та редакційних прорахунків, 

колізії між нормами кримінального та кримінального процесуального 

законодавства антикриміногенний потенціал інституту звільнення від 

кримінальної відповідальності  за корупційні злочини реалізується лише 

частково [145, С. 87]. 

Стан правозастосування є тим чинником, який підтверджує, або 

спростовує ефективність дії закону, вказує на його суперечливість, 

недосконалість. Безумовно вищезазначене є підтвердженням того, що 

проблема визначення кримінального процесуального порядку застосування 

спеціальних видів звільнення існує. І обумовлюється вона чималою кількістю 

чинників. Проте ми пропонуємо зупинитися на особливостях характеристики 

роз’яснювальної діяльності, кваліфікації постзлочинної поведінки, оцінці 

ступеня впливу думки потерпілого на рішення про застосування звільнення 

від кримінальної відповідальності як таких, що обумовлюють, крім вже 

зазначеного, доцільність виокремлення спеціального процесуального 

порядку застосування видів звільнення, передбачених в Особливій частині 

КК. 

Відповідно до ч. 2 та 3 ст. 285 КПК України особі, яка підозрюється 

(обвинувачується) у вчиненні злочину та щодо якої передбачена можливість 

звільнення від кримінальної відповідальності,  має бути в обов’язковому 

порядку роз’яснені (крім іншого) право та підстави на звільнення, право 

заперечувати проти закриття кримінального провадження з даної підстави.  
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В науково-практичних коментарях до ст. 285 КПК зазвичай 

підкреслюється необхідність роз’яснення особі, яка підозрюється 

(обвинувачується) у вчиненні кримінального правопорушення, права на 

звільнення від кримінальної відповідальності, передбачених статтями 45–49 

КК. Наголошується на тому, що законодавець зобов’язує слідчого, прокурора 

заохочувати особу до позитивних пост кримінальних дій [106, С. 527]. Отже 

мова лише стосовно загальних видів звільнення. 

Досить суттєві відмінності у кримінально-правових ознаках, підставах 

застосування спеціальних видів звільнення не можуть не позначитися на  

змісті, сутності та спрямуванні роз’яснювальної діяльності представників 

державних органів (слідчого, прокурора, судді тощо) під час досудового 

розслідування, судового провадження. Спрямування роз’яснювальної 

діяльності державних органів залежить від характеру вчиненого злочину. І 

навпаки, характер вчиненого діяння розглядається П.В Хряпінським як 

критерій для класифікації спеціальних видів звільнення за спрямуванням 

роз’яснювальної діяльності. На думку вченого, маємо розподілити усі 

спеціальні види звільнення за наступними спрямуваннями:  норми, які 

спрямовані на припинення злочину, самовикриття і викриття інших осіб, 

винних у його вчиненні, активне сприяння розкриттю злочину (ч. 5 ст. 110-2, 

ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 114, ч. 1 ст. 255,  ч. 2 ст. 258-3, ч. ст. 260, ч. 4 ст. 289, ч. 4 

ст. 309, ч. 5 ст. 321, ч. 6 ст. 369 КК), норми, спрямовані на виключення з обігу 

предметів, засобів, речовин, що становлять підвищену суспільну небезпеку 

(ч. 3 ст. 263, ч. 4 ст. 307, ч. 4 ст. 311, ч. 5 ст. 321), норми, спрямовані на 

повернення майна, здобутого злочинним шляхом, на відшкодування завданих 

збитків (ч. 3 ст. 175, ч. 4 ст. 212, ч. 4 ст. 212-1, ч. 4 ст. 289) [258,  С. 13]. 

Безумовним є те, що метою застосування спеціальних видів звільнення, 

передбачених Особливою частиною КК є досягнення суто прагматичних 

завдань: запобігання конкретного виду злочину, більш інтенсивне розкриття  

злочинів середньої тяжкості, тяжких та особливо тяжких, вчинених у 

співучасті, як таких, що спричинили (містять загрозу спричинення) суттєвої 
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шкоди інтересам громадян, суспільству, державі. Успішність вирішення 

цього завдання впливатиме і в цілому на стан боротьби із злочинністю  

взагалі.  

Не менш важливий напрям, на який має спрямовуватися 

роз’яснювальна робота – це стимулювання та заохочення винної особи до 

позитивної посткримінальної поведінки, каяттю та сприянню у розкритті 

злочину тощо. На справедливу думку П.В. Хряпінського, саме комплекс 

позитивної посткримінальної поведінки призводить до втрати або суттєвого 

зниження  суспільної небезпечності винної особи, що робить недоцільною 

реалізацію кримінальної відповідальності у будь-якому вигляді [255, С. 92].  

Практично загальновизнаним є те, що наявність дійового каяття винної 

особи, що відтворюється у її активному сприянні розкриттю злочину та 

попередженні негативних наслідків злочинної поведінки, є обов’язковою і 

законодавчо визначається у якості підстави в більшості випадків 

застосування спеціального звільнення від кримінальної відповідальності. 

Позитивна посткримінальна поведінка особи, яка вчинила злочин, є досить 

важливою, оскільки дані злочини характеризуються високим ступенем 

латентності, що серйозно ускладнює їх виявлення. А отже суттєво 

підвищується значення добровільного та своєчасного повідомлення суб’єкта 

про його вчинення [98, С. 265; 255, С. 92]. 

У більшості спеціальних дослідженнях доводиться важливість під час 

кваліфікації позитивної посткримінальної поведінки встановлення 

добровільності та своєчасності її здійснення. Проте в одних випадках (Ю.Б. 

Оболенський, В.І. Павліківський, П.В. Хряпінський) доводиться, що ця 

поведінка має бути кваліфікована відповідними правоохоронними органами 

до притягнення особи до кримінальної відповідальності. Своєчасність 

повідомлення щодо готування до злочину має особливе значення в тих 

випадках, коли реальною є загроза спричинення суттєвої шкоди людині, 

суспільству та державі. Адже у правоохоронних органів має бути достатньо 

часу для вчинення превентивних заходів. Притому що ця ознака є 
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конструктивною, трапляються випадки, коли суди застосовують звільнення 

до особи,щодо якої вже складений та направлений до суду обвинувальний 

висновок [181, C. 168, 169; 186, С. 112; 255,  С. 95]. 

В інших (І.В. Леоненко), що звільнення від кримінальної 

відповідальності є наявним на протязі всього судового розгляду справи у 

кримінальному провадженні, до моменту набрання вироком законної сили 

[116, С. 408-414]. Що, до речі, відповідає сутності сучасного кримінального 

процесуального законодавства, оскільки клопотання може надійти до суду і 

під час судового провадження (ч. 4 ст. 286 КПК). 

Як на нашу думку, має значення сам факт того, що шляхом професійної 

роз’яснювальної діяльності досягнуті результати – позитивна 

посткримінальна поведінка особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, 

незалежно від того, чи досягається це на стадії досудового розслідування, чи 

на стадії судового розгляду справи.Адже суттєва ступінь небезпечності та 

латентності тяжких та особливо тяжких злочинів обумовлює особливе 

значення такої поведінки підозрюваного (обвинуваченого). Саме вона є 

основною підставою для розгляду питання про звільнення підозрюваної, 

обвинуваченої особи від кримінальної відповідальності. Складнощі, які 

можуть виникнути у порядку та механізмі оцінювання посткримінальної 

поведінки суб’єкта таких злочинів у правозастосуванні, у підсумку є  

чинниками, які суттєво можуть позначитися на ефективності застосуванні 

спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності. Відповідно 

актуальності набуває кримінально-процесуальне врегулювання питання щодо 

особливостей механізму впливу на судове рішення позитивної постзлочинної 

поведінки особи, яка порушила кримінально-правову заборону, а відповідно 

порядку та вимог щодо її кваліфікації як на стадії досудового розслідування, 

так і під час судового провадження. Безумовно ефективність та дієвість 

реалізації розглядуваних заохочувальних видів звільнення від кримінальної 

відповідальності залежить від навичок оцінювання посткримінальної 

поведінки суб’єктами правозастосування. Проте саме особливості 
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нормативного регулювання процесу оцінювання сприятимуть формуванню 

таких навичок. 

Насамкінець маємо зазначити, що визначені вище особливі 

кримінально-правові характерні ознаки, властиві спеціальним видам 

звільнення від кримінальної відповідальності, не можуть не позначитися на 

ставленні до такого виду звільнення потерплої особи. Якщо за КПК 1960 р. 

прокурор або слідчий уповноважувалися в разі винесення постанови про 

направлення справи до суду для вирішення питання про звільнення від 

кримінальної відповідальності лише ознайомити потерпілого або його 

представника з відповідною постановою (ч. 3 ст. 7-1 КПК), - за чинним 

кримінальним процесуальним законодавством, як на стадії досудового 

розслідування, так і під час розгляду судом клопотання прокурора щодо 

звільнення від кримінальної відповідальності, має бути з’ясована думка 

потерпілого щодо можливості звільнення підозрюваного (обвинуваченого)  

від кримінальної відповідальності (ч. 3 ст. 285 КПК, ч. 2 ст. 288 КПК). 

Відомості щодо ознайомлення потерпілого з клопотанням та зміст його 

думки щодо можливості звільнення підозрюваного мають бути відтворені у 

самому клопотанні. Тож на перший погляд порівняно із попереднім в 

чинному законодавстві відбулося уточнення процесуального статусу 

потерпілого та розширення його можливостей впливати на прийняття 

рішення щодо звільнення від кримінальної відповідальності.  

Проте редакція зазначених положень надає підстави для виникнення 

значної кількості запитань з цього приводу. В чому полягає зміст та сутність  

терміна «з’ясувати» та правові наслідки цього з’ясування? Які відмінності у 

ступеню впливу та юридичного значення думки потерпілого щодо 

можливостей звільнення особи від кримінальної відповідальності у разі 

обов’язкових та необов’язкових видів звільнення? Як бути, якщо потерпілий 

заперечує проти звільнення особи від кримінальної відповідальності, а 

підставу такого звільнення передбачено кримінальним законом, вона є 

імперативною та безумовною? Слід зазначити, що саме такими є підстави 
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всіх без винятку спеціальних видів звільнення від кримінальної 

відповідальності. Тож відповідь на останнє питання передбачає розгляд не 

менш важливої проблеми щодо юридичного значення думки потерпілого у 

разі застосування спеціальних видів звільнення від кримінальної 

відповідальності, передбачених нормами Особливої частини КК. 

Безумовно правові наслідки волевиявлення потерпілого щодо 

звільнення підозрюваного (обвинуваченого) від кримінальної 

відповідальності є різними і залежать від виду звільнення, від того якого 

характеру набуває судове рішення: імперативного (обов’язкового) чи 

дискреційного (факультативного). Судові рішення щодо усіх спеціальних 

видів звільнення від кримінальної відповідальності мають носити 

імперативний характер. 

Певним чином відповідь міститься у п. 12 постанови ПВСУ «Про 

практику застосування судами України законодавства про звільнення особи 

від кримінальної відповідальності», де зазначено, що суд зобов’язаний 

звільнити від кримінальної відповідальності особу, якщо буде визнано, що 

вона після вчинення злочину мала позитивну посткримінальну поведінку, 

передбачену Особливою частиною КК України [68, С. 130-135]. 

Отже таке роз’яснення ставить під сумнів юридичне значення думки 

потерпілої особи у разі застосування даних видів звільнення від кримінальної 

відповідальності. Відповідно усувається правове значення ставлення 

потерпілого до рішення суду. С.В.  Дрьомов  доводить, що позбавлення 

потерпілого можливості реального впливу на процес прийняття рішення про 

звільнення від кримінальної відповідальності не є виправданим ані з 

правової, ані з морально-етичної точки зору [58, С. 104]. 

На думку Ю.В. Бауліна в цій частині законодавець створив колізію між 

нормами процесуального й матеріального закону про звільнення від 

кримінальної відповідальності. Вчений доводить, що згідно з положеннями 

КПК, у випадку ясно висловленого такого заперечення суд має відмовити в 

задоволенні клопотання про звільнення особи від кримінальної 
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відповідальності. Одначе, згідно з положеннями кримінального права, це не є 

припустимим: загальновизнано, що імперативні вимоги закону про 

звільнення від кримінальної відповідальності зобов’язують суд звільнити 

особу від кримінальної відповідальності [15, С. 62]. 

Як на нашу думку, передбачення на законодавчому рівні лише 

необхідності  з’ясування  судом думки потерпілого щодо можливості 

звільнення підозрюваного (обвинуваченого) від кримінальної 

відповідальності є не достатнім. Можливо першим кроком для уточнення 

процесуального статусу потерпілого у процесі реалізації спеціальних видів 

звільнення мало бути вимога щодо формалізації у письмовому вигляді змісту 

думки потерпілого щодо доцільності (недоцільності) застосування звільнення 

від кримінальної відповідальності. До того ж, факт законодавчої вимоги 

щодо обов’язкового з’ясування думки потерпілого слідчим, прокурором, 

судом та його письмового відтворення має бути зафіксовано у кримінальній 

процесуальній нормі. 

Зазначені вище особливості спрямування роз’яснювальної діяльності, 

значення постзлочинної поведінки, відсутність впливу думки потерпілого на 

рішення суду у підсумку відтворилися  у доволі різних пропозиціях по 

удосконаленню порядку застосування спеціальних видів звільнення, 

передбачених Особливою частиною КК. 

Маємо погодитися із тим, що майже недосяжною є мета уніфікації всіх 

різновидів спеціального звільнення від кримінальної відповідальності в 

рамках Особливої частини КК [145, С. 87]. Більш реальною є уніфікація 

спеціальних видів звільнення лише шляхом узагальнення їхніх властивостей 

(ознак)  та закріплення узагальнених спеціальних підстав у Загальній частині 

КК [206, С. 15-16] Проте поглиблення знань щодо особливостей даних видів 

звільнення від кримінальної відповідальності, врахування того, яке значення 

мають ці види звільнення  у боротьбі із особливо небезпечною злочинністю, - 

маємо визнати необхідність уніфікації законодавчих підходів у визначенні 
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особливих вимог щодо кримінальному процесуального порядку їхньої 

реалізації через визначення спеціальної норми КПК, і навіть окремої глави. 

Щодо доцільності визначення окремої глави. В даному випадку 

підтримуємо позицію В.М. Кобернюка, який на підставі системного аналізу 

норм кримінального закону доводить те, що регламентація закриття 

кримінального провадження зі звільненням особи від кримінальної 

відповідальності у Главі 24 «Закінчення досудового розслідування. 

Продовження строку досудового розслідування» КПК України не є логічно 

виправданою. Адже питання звільнення особи від кримінальної 

відповідальності виходять за межі закінчення досудового розслідування, 

мають спеціальний порядок вирішення та підстав застосування. Автор 

пропонує виокремити спеціальну главу у Розділі VI «Особливі порядки 

кримінального провадження» КПК України. На справедливу думку автора, 

має бути особливий (окремий) порядок кримінального провадження. А 

відповідно окремою має бути і нормативна регламентація. На користь 

справедливості такої пропозиції свідчать і інші логічні міркування автора 

щодо того, що процесуальний порядок закриття кримінального провадження 

не може бути єдиним для всіх видів звільнення особи від кримінальної 

відповідальності, оскільки кожний вид звільнення відрізняються 

передумовами, елементами підстав звільнення, специфікою закриття 

кримінального провадження, за змістом процесуальної діяльності учасників 

кримінального провадження тощо [75, С. 12, 13, 17]. 

Бачення змісту спеціальної норми, яка б визначала кримінальний 

процесуальний порядок застосування спеціальних видів звільнення, є досить 

різним: від законодавчого закріплення лише факту наявності підстав, 

передбачених Особливою частиною КК до більш конкретного визначення 

кримінальному процесуального порядку застосування спеціальних видів 

звільнення. Так Г.Р. Крет за чинності попереднього кодексу пропонував  

доповнити чинний КПК України нормою: «Порядок закриття кримінальної 

справи та звільнення особи від кримінальної відповідальності з підстав, 
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передбачених Особливою частиною КК України», де мало зазначатися те, що 

рішення про закриття кримінальної справи повинно прийматися лише судом 

[95, С. 554-558]. Аналогічною по суті та змісту є пропозиція А. Ендольцевої, 

яка пропонує викласти кримінальну процесуальну норму, яка б 

регламентувала застосування спеціальних видів звільнення від кримінальної 

відповідальності в наступній редакції: «Особа, яка скоїла злочин, 

звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, спеціально 

передбачених нормами Особливої частини КК, при відсутності факту 

попереднього її звільнення від кримінальної відповідальності за скоєння 

злочину в межах строку давності, встановленого ст. 78 КК РФ» [59, С. 110-

113]. 

На особливу увагу заслуговує пропозиція П.В. Хряпінського. Вчений 

дотримуючись позиції, що «відповідно до законів логіки співвідношення 

загального та спеціального видів будь-якого явища, в тому числі і правового, 

набуває додаткових специфічних, властивих тільки йому, рис і якостей» [255,  

С. 94], - запропонував конкретний зміст трьох частин ст. 285 КПК. В цих 

частинах наголошується на особливому значенні встановлення та належної 

кваліфікації на стадії досудового розслідування посткримінальної поведінки 

винної особи, передбаченої в Особливій частині КК, факту підтвердження її 

наявності під час судового провадження. Що і має стати підставою для 

закриття кримінального провадження [255, С. 96].Проте окремі моменти є 

спірними. Як то, здійснення особою посткримінальної поведінки лише до 

порушення кримінальної справи. А також те, що автор пропонує практично 

увесь зміст ст. 285 КПК присвятити лише загальним положенням 

кримінального провадження під час застосування спеціальних видів 

звільнення. Тоді, яка норма має регулювати відповідну сферу застосування 

загальних видів звільнення? 

Результати опрацювання статистичних даних щодо динаміки та 

структури кримінальних правопорушень в Україні за період 2013-2017 роки 

надає підставу зазначити, що потенційно сфера можливого застосування 
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звільнення від кримінальної відповідальності (насамперед загальних видів 

звільнення) є доволі широкою. Адже, якщо орієнтуватися на середній 

показник, із усієї кількості  облікованих кримінальних правопорушень 

(554 879) – 355 565 (64 %) правопорушень – це злочини невеликої та 

середньої тяжкості, у випадку вчинення яких може постати питання про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності за наявності підстав, 

визначених у кримінальному законодавстві. До того ж, тяжкість злочину не 

впливає на можливість застосування спеціальних видів звільнення, 

передбачених Особливою частиною КК. 

Дослідити питання співвідношення між кількісними показниками 

застосування різних видів звільнення від кримінальної відповідальності 

(загальними та спеціальними), регіональних відмінностей у цьому питанні 

нам дозволило узагальнення  судової практики закриття кримінального 

провадження зі звільненням від кримінальної відповідальності в м. Одеса, м. 

Харків, м. Львів за 2013-2017 рр. 

Якщо піддати аналізу у сукупності усі ухвали даних судів за ці роки 

(1621 ухвала), то маємо визначитися із наступними тенденціями в даному 

питанні.  

Спіставлення даних по загальним видам звільнення свідчать про те, що 

за кількісними показниками перше місце посідає звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності, передбачене ст. 

49 КК (у 531 випадку - 32,7 %), потім йде звільнення у зв’язку з примиренням 

винного з потерпілим, передбачене ст. 46 КК (у 391випадку - 24 %).  

У 121 випадках (7,4%)  застосовувалося звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв’язку із зміною обстановки (ст. 48 КК), у 53 випадках 

(3,2 %) - звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею 

особи на поруки (ст. 47 КК) тощо. 

Регіональні особливості щодо загальних видів звільнення від 

кримінальної відповідальності відтворюються у тому, що при збереженні 

превалюючого значення звільнення від кримінальної відповідальності на 
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підставі ст. 46 та ст.49 КК, тим не менш показники в окремих місцях є досить 

вражаючими. Так у м. Одесі майже половину звільнених від кримінальної 

відповідальності (48 %) становлять особи, звільненіу зв’язку із закінченням 

строків давності. Тоді як у м. Львові та м. Харкові цей показник становить 

відповідно 34 % та 17 %. Проте у м. Харкові переважає звільнення на підставі 

ст. 46 КК (майже 32 %). В м. Одесі та м. Львові ці показники є меншими: 24, 

6 % та 17, 3 % відповідно. 

Значною є частка застосовуваних спеціальних видів звільнення, 

передбачених Особливою частиною КК (212 випадків – 13 %). Це переважно 

звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які вчинили незаконне 

виробництво,виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи 

пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів без 

мети збуту (ст. 309КК – 50 %), ухилення від сплати податків, зборів, 

обов’язкових платежів (ст. 212 КК – 28 %), не сплатили заробітну плату, 

стипендію, пенсію чи інші встановлені законом виплати (ст. 175 КК – майже 

10 %).  Ці діяння, залежно від наявності кваліфікуючих обставин, можуть 

бути навіть тяжкими. 

Конкретний аналіз та узагальнення змісту безпосередньо тих ухвал, які 

приймалися судами М. Одеси, Львова та Харкова доводять те, що 

співвідношення між кількісними показниками загальних та спеціальних видів 

звільнення є різним: найбільша кількість рішень по застосуванню видів 

звільнення, передбачених Особливою частиною КК приймалася у м. Харкові 

-  майже щодо кожної п’ятої особи (17 %). Дещо меншою є кількість таких 

осіб у м. Львові – 15 %. Найменшою у м. Одесі – 6,5 %. До того ж, 

регіональними особливостями є те, що у м. Одеса серед усіх спеціальних 

видів звільнення – звільнення на підставі ст. 212 КК становить 63, 6 %. Тоді 

як у м. Львові переважає вид звільнення на підставі ст. 309 КК -  72, 5 %. В м. 

Харкові цей вид звільнення дещо є меншим – 44, 5 %. Проте 15 % становлять 

особи, які звільнені на підставі ч. 6 ст. 258 КК, -  вчинили терористичний акт. 

В інших містах такий вид звільнення не застосовувався. 
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   Вивчення даних щодо направлення прокуратурою Одеської області 

клопотань щодо звільнення від кримінальної відповідальності за 2015-2017 

роки, безпосередньо змісту цих клопотань надає підстави дійти певних 

висновків щодо правової регламентації їхнього оформлення, обґрунтування 

підстав для відповідного клопотання. Якщо в клопотаннях щодо можливості 

застосування загальних видів звільнення безпосередньо робиться посилання 

на ст.ст. 45-49 КК, в яких визначаються підстави застосування цих видів 

звільнення, то щодо спеціальних видів звільнення переважно посилання 

робиться на ст. 44 КК, як таку, що визначає сам факт можливості звільнення 

на підставі положень КК та КПК, а отже посилатися на неї можна при 

застосуванні будь-якого виду звільнення. Такий стан надає нам підстави 

виокремити питання щодо доцільності законодавчого визначення конкретної 

кримінально-процесуальної норми, яка б визначала порядок застосування 

спеціальних видів звільнення.  

Певний перелікпроблем обумовив зміст та спрямування опитування 

співробітників правоохоронних органів (зокрема, слідчих підрозділів та 

прокуратури).І хоча серед 170 опитаних осіб в середньому лише кожний 

третій мав безпосереднє відношення до оформлення клопотання про 

застосування як загальних, так і спеціальних видів звільнення від 

кримінальної відповідальності, відчувається загальний настрій щодо 

особливої важливості подальшого удосконалення процесуального 

законодавства в розглядуваній сфері. Дані анкетування доводять те, що 

більшість опитаних погоджуються із необхідністю: подальшого 

удосконалення понятійного апарату в частині визначення головних 

процесуальних ознак процесуального порядку звільнення від кримінальної 

відповідальності (70,6 %), удосконалення правового регулювання порядку 

проведення роз’яснювальної діяльності правоохоронних органів 

щодостимулюючого значення звільнення від кримінальної відповідальності 

(74, 7 %); підтримують пропозицію включення у зміст КПК спеціальної 

норми, яка б передбачала загальні положення кримінального провадження 
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під час застосування спеціальних видів звільнення від кримінальної 

відповідальності (65, 9 %); вимагають більш чіткої конкретизації 

процесуального порядку застосування звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв’язку із примиренням винного з потерпілим (82, 4 %); 

підкреслюють необхідність  врахування думки потерпілого під час 

застосування спеціального виду звільнення (71, 8 %) тощо. 

Зазначені тенденції є доволі показовими, як такими що обумовили 

певним чином напрям обрання нами для дослідження тих проблем 

законодавчого визначення порядку застосування звільнення від кримінальної 

відповідальності, які стосуються найбільш вживаних у правозастосуванні 

видів звільнення (на підставі ст. 46, 49  Загальної частини КК, спеціальних 

видів звільнення). 

 Підсумовуючи зазначене у підрозділі, маємо звернути увагу на 

наступне. Зміст, сутність, співвідношення положень, які містяться у ч. 1 ст. 

44 КК та ч. 1 ст. 285 КК доводять, що інститут звільнення від кримінальної 

відповідальності є міжгалузевим, оскільки повне розуміння його правової 

сутності є можливим лише на підставі комплексного тлумачення правових 

норм двох галузей права. Проблеми відповідності норм кримінального та 

кримінального процесуального права набувають актуальності у зв’язкуізтим, 

щостосуютьсяєдиного правового інституту, єдиногосоціально-правового 

явища – заохочувальногокримінально-правового заходу впливу на особу, яка 

вчинила кримінальне правопорушення. Основою є понятійний апарат, 

підстави та умови застосування звільнення від кримінальної 

відповідальності, визначені у матеріальній галузі права – кримінальному 

праві (законодавстві). Проте кримінально-правові норми набувають своєї 

реалізації завдяки положенням, які визначені у кримінальному 

процесуальному законі. Кримінальне процесуальне право, встановлюючи 

форми  та порядок реалізації звільнення від кримінальної відповідальності, 

тим самим поглиблює розуміння соціальної та правової сутності цього 

кримінально-правового заходу. 
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Існує чимало проблем теоретичного, законодавчого та 

правозастосовного характеру, які доводять існування суттєвих суперечностей 

між положеннями кримінального та кримінального процесуального права в 

частині реалізації загального виду звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до 

кримінальної відповідальності (ст. 49). Важливим є те, що кримінально-

правове визначення кінцевого моменту строку давності (до набрання 

вироком законної сили – ч. 2 ст. 49 КК) та загальний порядок ухвалення 

судом рішення про закриття кримінального провадження, застосування будь-

якого виду звільнення від кримінальної відповідальності до постанови 

вироку (ч. 3 ст. 288 КПК) - не збігаються. Що посилює доцільність та 

значення уточнення в законодавчому порядку кінцевого моменту закінчення 

строку давності притягнення до кримінальної відповідальності, з тим щоб 

даний загальний вид звільнення відповідав усім ознакам, властивим 

інституту звільнення від кримінальної відповідальності як такому. Адже 

сутністю звільнення від кримінальної відповідальності є те, що держава 

відмовляється від засудження особи, яка вчинила злочин, від постановлення 

щодо неї вироку.  

Наступність кримінального процесуального законодавства виявляється 

у відсутності належної уваги в законі до кримінального процесуального 

порядку реалізації спеціальних видів звільнення від кримінальної 

відповідальності, передбачених статтями Особливої частини КК. Наше 

дослідження є подовженням аналізу та узагальнень тих положень 

кримінального та кримінального процесуального характеру, в яких на протязі 

досить тривалого часу доводилося і доводиться необхідність надати належне  

на правовому рівні специфічності та особливостям механізму закриття 

кримінального провадження у випадках застосування цих видів звільнення.     

Загальні положення кримінального провадження під час звільнення 

особи від кримінальної відповідальності (ст. 285 КПК) не мають бути 

універсальними і стосуватися усіх без виключення видів звільнення. 
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Ігнорування особливостей змісту процесуальної діяльності учасників 

кримінального провадження, специфіки закриття кримінального 

провадження під час реалізації спеціальних видів звільнення суттєво 

позначиться на правозастосуванні.  Адже особливості кримінально-правової 

характеристики цих видів звільнення доволі суттєві, обумовлюються 

значним ступенем тяжкості як злочину, так і особи, яка його вчинила. 

Відповідно їх соціально-правове значення обумовлене специфічними 

кримінально-правовими характеристиками та властивостями як суспільно 

небезпечного діяння, так і злочинця. Виокремлення певних загальних 

положень кримінального провадження (під час звільнення особи від 

кримінальної відповідальності, передбаченої Особливою частиною КК) 

доцільно здійснити в спеціальній кримінальній процесуальній нормі. 

Виокремлення певної норми, яка б здійснювала особливе нормативне 

регулювання застосування спеціальних видів звільнення від кримінальної 

відповідальності обумовлюється різними чинниками, серед яких: особливості 

порядку проведення відповідними органами роз’яснювальної діяльності (за 

змістом, інтенсивністю, спрямуванням); особливі вимоги щодо порядку 

кваліфікації та доведення наявності належної позитивної постзлочинної 

поведінки особи, яка вчинила злочин; надання особливого значення 

формалізації думки потерпілого (потерпілих тощо. Автор пропонує власну 

редакцію цієї норми – ст. 285-1 КПК. 

 

2.2.Процесуальний статус окремих суб’єктів кримінально-

процесуальних відносин у сфері реалізації звільнення від кримінальної 

відповідальності: проблеми чинного законодавства 

 

Прийняття нової Конституції України (1996 р.) та внесення в 

подальшому змін до її змісту, набуття чинності новим Кримінальним та 

Кримінальними процесуальними кодексами (2001 та 2012 рр.) – є досить 

важливими етапами в становленні та розвитку правової держави в Україні, з 
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якими обґрунтовано пов’язуються суттєві зміни в сфері захисту людини, її 

життя, здоров'я, честі, гідності, недоторканості та безпеки. Визнавши людину 

та її інтереси найвищою соціальною цінністю в Україні (ст. 3 Конституції 

України), держава має відповідно реформувати і сферу кримінального 

правосуддя, відтворивши сутність цього положення у змісті кримінального 

провадження, у правових статусах суб’єктів правових відносин. Відповідно 

набули нового змісту та сутності кримінальні та кримінально-процесуальні 

відносини з приводу реалізації міжгалузевого інституту звільнення від 

кримінальної відповідальності. 

Поглиблене розуміння кримінального процесуального порядку 

звільнення від кримінальної відповідальності є неможливим без конкретного 

аналізу суб’єктивного складу кримінальних процесуальних відносин  з 

приводу звільнення обвинуваченої (підозрюваної) особи від кримінальної 

відповідальності, без системно-правового тлумачення тих положень, в яких 

визначаються конкретні права та обов’язки суб’єктів цих відносин, а 

відповідно -  і змісту цих відносин. 

Відповідно до комплексного сприйняття визначень, які містяться у 

певних словниках, в системі прав, свобод, обов’язків, законних інтересів 

людини (певній їхній сукупності), гарантованій державою, відтворюється 

правовий статус суб’єкта права  у певній сфері життєдіяльності [180, С. 420; 

24, С. 1191; 19, С. 525]. Відповідно і у сфері судочинства України. У чинному 

законодавстві використовується поняття «учасники кримінального 

провадження», яке охоплює своєю складовою таке поняття як «сторони 

кримінального провадження» (крім інших, це слідчий, керівник органу 

досудового розслідування, прокурор, потерпілий, підозрюваний, 

обвинувачений тощо) [109, С. 6]. Оскільки визначення співвідношення між 

такими категоріями як «суб’єкт» та «учасник» не є предметом нашого 

дослідження, маємо визначитися у цьому питанні базуючись на результатах 

інших спеціальних досліджень. Зокрема підтримуємо позицію тих вчених 

(В.І. Галаган, О.М. Калачова, Є.Г. Коваленко, М.М. Михеєнко, В.М. 
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Тертишник), які дійшли висновку про ідентичність та рівнозначність цих 

термінів стосовно осіб, які беруть участь у кримінальному процесі. Це особи, 

які беруть участь у кримінальних процесуальних відносинах, набуваючи 

певних процесуальних прав та обов'язків. Суб’єкт права є обов’язковим 

елементом правовідносин у всіх галузях права, а відповідно і їх учасником 

[32, С. 44, 48; 76, С. 75; 159, С. 55; 225, С. 126]. 

На справедливу думку  В.І. Галагана та О.М. Калачової проблеми 

визначення поняття та структури процесуального статусу осіб у 

кримінальному судочинстві своєю складовою мають визначення 

особливостей сфери функціонування саме суб’єктів в сфері кримінальних 

процесуальних відносин. Адже залежно від функцій, які виконує у 

кримінальному судочинстві той чи інший учасник процесу, особа с певним 

статусом набуває конкретних прав та обов’язків, притаманних саме йому. І 

хоча чинний КПК не містить поняття «суб’єктк римінального процесу», -  він 

є важливішим елементом кримінальних процесуальних відносин[32, С. 35, 

39] 

Головним суб’єктом прийняття рішення про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності є безумовно суд. Оскільки за чинними 

законодавчими визначеннями прийняття остаточного рішення про звільнення 

підозрюваного (обвинуваченого) від кримінальної відповідальності  є правом 

лише одного суб’єкту відповідних кримінальних процесуальних відносин – 

судового органу. Тож власне, у формально-юридичному значенні, суд можна 

вважати єдиним суб’єктом прийняття відповідного рішення, оскільки інших 

альтернативних йому суб’єктів законом не передбачено. Проте таке 

розуміння є дещо  спрощеним як таким, що не відтворює зміст та сутність 

досить складних кримінальних процесуальних відносин з приводу 

визначення підстав для звільнення від кримінальної відповідальності, 

доведення доцільності такого звільнення, забезпечення процесуального 

порядку його реалізації. 
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Суттєве реформування кримінального процесуального законодавства у 

зазначеній сфері обумовлює необхідність надання наукової оцінки 

нововведень з точки зору чіткості та повноти законодавчого регулювання, 

обґрунтованості чинної редакції конкретних правових положень, доцільності 

нововведень тощо.  

Відповідно на увагу заслуговує порівняльний аналіз цих нововведень із 

положеннями попереднього кримінального процесуального законодавства. 

Адже саме ретроспективний підхід у дослідженні цього питання надасть 

можливість визначитися із тенденціями реформування відповідного 

законодавства, виокремити питання, які потребують свого подальшого 

вирішення на законодавчому рівні.  

До того ж, враховуючи процесуальну відносну незалежність та 

самостійність кожного суб’єкту відповідних кримінальних процесуальних 

відносин у здійсненні власних функцій, маємо звернути увагу на рівень 

взаємодії між ними з точки зору прийняття судом справедливого та дієвого 

рішення. 

Функціональна спрямованість службової поведінки прокурора 

залежить від етапів кримінального правосуддя, на яких реалізується 

процедура звільнення особи від кримінальної відповідальності. Умовно ці 

етапи можна поділити на етап досудового розслідування справи та 

підготовку матеріалів для розгляду судом; судовий розгляд справи та 

вирішення судом питання про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності; оскарження рішень суду; виконання рішення суду про 

закриття кримінальної справи зі звільненням обвинуваченого від 

кримінальної відповідальності (в частині реалізації умовного виду 

звільнення). Особливе значення, з точки зору з’ясування  значення 

розглядуваного суб’єкта у звільненні особи, яка вчинила злочин, від 

кримінальної відповідальності, має етап досудового розслідування справи та 

підготовки матеріалів для розгляду судом. 
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Проте аналізуючи особливості правового статусу прокурора саме у 

сфері звільнення від кримінальної відповідальності, маємо керуватися і більш 

загальними положеннями кримінального процесуального законодавства 

щодо визначення ролі прокурора у кримінальному провадженні взагалі, на 

стадії досудового розслідування зокрема. Так ч. 2 ст. 36 КПК містить 

безпосередньо положення, що свідчать про його значні повноваження на цій 

стадії кримінального правосуддя. Той факт, що саме прокурор 

уповноважений (крім іншого) починати досудове розслідування, мати доступ 

до всіх матеріалів, скасовувати необґрунтовані та незаконні постанови  

слідчих, закривати кримінальне провадження, затверджувати чи відмовляти у 

затвердженні обвинувального акту та клопотань про застосування 

примусових заходів медичного або виховного характеру, звертатися до суду з 

обвинувальним актом, клопотанням про звільнення від кримінальної 

відповідальності тощо, - є підтвердженням того що саме прокурор визнається 

процесуальним керівником досудового розслідування, тобто суб’єктом, який 

несе безпосередню персональну відповідальність за його хід та результати. 

Він є самостійним у своїй процесуальній діяльності. А його рішення є 

обов’язковими для певних органів державної влади. Відповідно до ст. 283 

КПК України звернення прокурора до суду з клопотанням про звільнення 

особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні кримінального 

правопорушення, від кримінальної відповідальності є однією з форм 

закінчення досудового розслідування [109, С.  20-22, 150] Отже  на етапі  

досудового розслідування справи та підготовки матеріалів для розгляду 

судом координуючу роль має відігравати саме прокурор. 

І цей факт не міг не вплинути і на законодавчий підхід у визначенні 

особливих прав та обов’язків прокурора безпосередньо у сфері звільнення 

особи, яка вчинила особливо небезпечне діяння, від кримінальної 

відповідальності. Те, що прокурор є досить важливим суб’єктом у процесі 

прийняття попереднього рішення про звільнення від кримінальної 

відповідальності, підтверджується комплексним аналізом чинного 
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кримінального процесуального законодавства. Безпосередньо Глава 24 КПК, 

яка присвячена регламентації закінчення та продовження досудового 

розслідування, містить параграф другий, якій присвячений питанням 

звільнення від кримінальної відповідальності. У ст.ст. 285-288  КПК, поміж 

іншого, міститься детальна регламентація процесуальних дій, які 

покладаються лише на прокурора, підтверджують його особливе значення у 

підготовці та наданні суду матеріалів для вирішення питання щодо 

доцільності та можливості звільнення особи від кримінальної 

відповідальності [109, С. 152 - 153]. 

Узагальнюючи зміст зазначених статей чинного КПК, роль прокурора 

можна оцінювати в різних значеннях: як суб’єкта прийняття попереднього 

рішення про звільнення особи від кримінальної відповідальності, яке 

остаточно затверджується судом; як суб’єкта, який ініціює прийняття судом 

відповідного рішення за наявності передбачених законом підстав, звертаючи 

увагу суду на їх наявність; як суб’єкта, який, здійснюючи процесуальне 

сприяння суду в ухваленні рішення про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності, зобов’язаний надати для цього всі необхідні докази та інші 

матеріали. Відповідно чинне законодавство досить детально формулює 

положення, які стосуються змісту та послідовності процесуальних дій 

прокурора. Зокрема йдеться про порядок: встановлення на стадії досудового 

розслідування підстав для звільнення особи від кримінальної 

відповідальності; отримання згоди підозрюваного (обвинуваченого) на таке 

звільнення; складання клопотання про звільнення від кримінальної 

відповідальності відповідної форми та змісту як щодо підозрюваного, так і 

щодо обвинуваченого; ознайомлення потерпілого з клопотанням та 

з’ясування його думки щодо можливості звільнення підозрюваного 

(обвинуваченого) від кримінальної відповідальності; відстоювання перед 

судом вказаного клопотання тощо.  

Маємо уточнити, що відповідно до ч. 4 ст. 286 КПК законодавець не 

конкретизує суб’єктів кримінального провадження, які можуть звернутися до 
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суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності щодо 

особи, стосовно якої вже надійшов до суду обвинувальний вирок. В даному 

випадку можна припустити, що клопотання може надійти в суд як разом із 

обвинувальним актом, так і окремо, але вже після того як суд отримав 

обвинувальний акт. Це залежить від інтенсивності розслідування 

кримінального правопорушення та встановлення підстав для звільнення від 

кримінальної відповідальності. Тож залежно від ступеню повноти досудового 

розслідування на момент встановлення підстав для звільнення від 

кримінальної відповідальності в суд можуть бути направлені матеріали 

досудового кримінального провадження (досудового розслідування) та 

клопотання про звільнення підозрюваної особи від кримінальної 

відповідальності, до якого додається письмова згода цієї особи на звільнення. 

Або ж матеріали досудового розслідування з обвинувальним актом, 

клопотання про звільнення вже обвинуваченої особи від кримінальної 

відповідальності, до якого додається письмова згода цієї особи на звільнення. 

Отже хоча прокурор не приймає остаточного рішення щодо звільнення 

особи від кримінальної відповідальності, проте в кожному випадку складання 

клопотання передує певний висновок прокурора щодо необхідності 

звільнення особи від кримінальної відповідальності, який в подальшому 

лягає в основу судового рішення. Комплексне тлумачення змісту ч. 2 ст. 286 

КПК та ст.  287 КПК доводить, що навіть у разі складання клопотання щодо 

підозрюваного без проведення досудового розслідування у повному обсязі 

прокурор має відтворити (поміж іншого) фактичні обставини кримінального 

правопорушення, надати його правову кваліфікацію, сформулювати зміст  

підозри, вказати докази, що підтверджують факт вчинення особою 

кримінального правопорушення, довести наявність правових підстав для 

звільнення від кримінальної відповідальності, надати відомості про 

ознайомлення з клопотанням потерпілого та його думку щодо можливості 

такого звільнення тощо. Тож безумовно важливими є функції  прокурора, які 

спрямовані на попередню оцінку всіх обставин справи, кваліфікацію діяння 
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та визначення тих підстав, які дозволяють особі, яка вчинила кримінальне 

правопорушення, не бути підданою кримінальної відповідальності.       

Об’єктивність цієї оцінки має посилюватися досить плідним спілкуванням із 

підозрюваною, обвинуваченою, потерпілою особою, з’ясуванням їхньої 

думки щодо звільнення та формалізацією цієї інформації.  

Тож узагальнюючи зміст чинного КПК (ст.ст. 286-287), слід зазначити, 

що законодавець переважно сконцентрував увагу на прокурорі як досить 

важливому суб’єкті кримінально-процесуальних відносин у вирішенні 

питання звільнення від кримінальної відповідальності на стадії досудового 

розслідування. Спостерігається практична відсутність згадування у 

кримінально-процесуальних нормах, які безпосередньо регламентують 

питання звільнення від кримінальної відповідальності, про слідчого та його 

повноваження в даній сфері. 

Безпосереднє особливе виокремлення прокурора у кримінальних 

процесуальних відносинах є одним із чинників, поміж інших, що  

відрізняють чинне кримінальне процесуальне законодавство від 

попереднього. За КПК 1960 р. повноваження щодо складання мотивованої 

постанови про направлення справи до суду для вирішення питання про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності та обов’язок 

ознайомлення обвинуваченого (його захисника), потерпілого (його 

представника) із змістом цієї постанови покладалися на прокурора та 

слідчого (ч. 2 ст.7, ч.  4 ст. 7-1, ч. 1 ст. ст. 7-2,  8, 9, 10, 11-1 КПК) [111, С. 9 – 

15]. Це безумовно підвищувало роль та значення останнього у кримінальних 

процесуальних відносинах з приводу звільнення від кримінальної 

відповідальності. 

Наскільки є правильним чинне рішення законодавця  маємо з’ясувати 

на підставі системного комплексного тлумачення та порівняння змісту  

відповідних положень що містяться безпосередньо у статтях параграфу 

другого  «Звільнення від кримінальної відповідальності» КПК 2012 р., в  

інших нормах, які стосуються процесуальної діяльності слідчого і 
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опосередковано мають відношення до звільнення від кримінальної 

відповідальності (ст. ст. 40, 291 КПК), врахування основних тенденцій та 

результатів спеціальних досліджень з цього питання [109, С. 24, 152-153, 

156]. 

Наш аналіз законодавства доцільно розпочати із з’ясування такої 

складової правового статусу слідчого як права та обов’язки у сфері 

роз’яснювального процесу в ході реалізації звільнення від кримінальної 

відповідальності. З одного боку, спостерігається певна наступність 

кримінального процесуального законодавства щодо факту відсутності 

конкретизації суб’єктів роз’яснювального процесу. У попередньому законі в 

ч. 2  ст. 7-1 КПК 1960 р. без визначення суб’єктів  йдеться про те, що до 

направлення кримінальної справи до суду особі повинно бути роз’яснено 

сутність обвинувачення, підставу звільнення від кримінальної 

відповідальності, право заперечувати проти закриття справи з цієї підстави. 

Чинний закон (ч. 3 ст. 285 КПК) також містить положення про 

необхідність здійснення роз’яснення сутності підозри чи обвинувачення, 

підстав звільнення від кримінальної відповідальності, про право 

заперечувати проти закриття кримінального провадження без визначення 

конкретних суб’єктів, які мають здійснювати це роз’яснення. З іншого боку, 

суттєвим змістовним доповненням у КПК 1960 р. до зазначеного положення 

є вказівка в ч. 4 ст. 7-1 КПК про те, що і прокурор, і слідчий мають право 

виносити постанову про направлення справи до суду, знайомити з нею  

обвинуваченого та потерпілого, роз’яснювати їм їхні права. Чинний же закон 

таких доповнень не містить, і як вже йшлося, переважно концентрує увагу 

лише на особі прокурора. Проте системно-правове тлумачення та 

співставлення змісту та сутності правових норм чинного законодавства, що 

безпосередньо регулюються сферу застосування звільнення від кримінальної 

відповідальності, або ж мають до цього опосередковане відношення,  

надають нам підстави визнати слідчого доволі важливим суб’єктом 

роз’яснювальної діяльності поряд із прокурором. Хоч цей факт і не знайшов 
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безпосереднього закріплення у законі. Існує достатня кількість чинників, які 

доводять це. 

Слід зазначити, що у науково-практичних коментарях до ст. 285 КПК 

«Загальні положення кримінального провадження під час звільнення особи 

від кримінальної відповідальності» наголошується саме на тому, що не лише 

прокурор, але й слідчий також своєю роз’яснювальною діяльністю має 

заохочувати підозрюваного, обвинуваченого до реалізації права на 

звільнення від кримінальної відповідальності [107, С. 708-709]. 

Підкреслюється особлива роль слідчого під час прийняття рішення щодо 

підстав про закриття кримінального провадження тощо [227, С. 430]. 

Більш широке тлумачення вище зазначених законодавчих положень 

свідчить також і на користь того, що чинний закон не позбавляє слідчого 

права ініціювати розгляд відповідного питання, однак лише перед 

прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим  

розслідуванням. В цій частині маємо погодитися із позицією тих вчених (В. 

Лобач, В. Півненко, О. Дудоров), що такий стан розбіжностей між 

реальністю у правозастосуванні та конкретним змістом законодавчих 

положень доводить, з одного боку, важливість функцій слідчого та його 

право ініціювати розгляд відповідного питання перед прокурором, проте, з 

іншого,  що порядок такого ініціювання залишається поза процесуальним. 

[58, С. 33; 122, С. 18; 190, С. 33]. 

Якщо поглибити вивчення проблеми неузгодженості чинного 

кримінально-процесуального законодавства в частині правового статусу 

слідчого щодо реалізації інституту звільнення від кримінальної 

відповідальності, доцільним є співставлення за змістом та сутністю 

зазначених вище положень та ст. 40 КПК. В цій правовій нормі,по-перше, 

наголошується на відповідальності слідчого за законність та своєчасність  

здійснення процесуальних дій. По-друге, у п. 7 ч. 2 ст. 40 КПК йдеться про 

право слідчого за результатами розслідування складати обвинувальний акт, 

клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру та 
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подавати їх на затвердження прокурору [109, С. 24]. А складання клопотання 

щодо застосування примусових заходів виховного характеру є невід’ємною 

складовою матеріалів щодо застосування спеціального виду звільнення від 

кримінальної відповідальності неповнолітніх, передбаченого ст. 97 КК.  

До того ж, у спеціальних дослідженнях звертається увага ще на одне  

протиріччя, яке виникає якщо звернутися до змісту даної статті. Маємо 

погодитися із думкою зазначених вище вчених (О. Дудоров О В. Лобач, 

В. Півненко), які доводять те, що поза процесуальний статус слідчого не 

узгоджується із тими можливостями, як надаються йому ч. 3 ст. 40 КПК:  

слідчий має право у випадках відмови прокурора у погодженні його 

клопотань звернутися до керівника органу досудового розслідування. Після 

вивчення клопотання керівник за необхідності ініціює розгляд питань, 

порушених у ньому, перед прокурором вищого рівня, який протягом трьох 

днів погоджує відповідне клопотання або відмовляє у його погодженні [58, 

С. 33; 122, С. 18; 190, С. 33]. 

Розглядувані протиріччя посилюються і іншими положеннями чинного 

законодавства, зокрема тими, що визначають особливості кримінально-

процесуального порядку звільнення від кримінальної відповідальності на 

стадії судового провадження після отримання судом  обвинувального акту, а  

отже стосуються обвинуваченої особи. Комплексний аналіз чинних 

кримінально-процесуальних положень доводить те, що на цій стадії 

вирішення питання щодо звільнення обвинуваченої особи від кримінальної 

відповідальності значення слідчого посилюється. В даному випадку маємо 

підкреслити той факт, що складання обвинувального акту першочергово 

покладаються на слідчого (ст. 291КПК). Прокурор має лише його 

затверджувати. Проте відсутність згоди прокурора на обвинувальний акт, 

складений слідчим, надає йому право скласти його власноруч. Отже за 

наслідками вивчення обвинувального акту, складеного слідчим, прокурор 

має прийняти одне із трьох рішень: затвердити обвинувальний акт, 

складений слідчим, та погодитися з його направленням до суду; повернути 
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обвинувальний акт для доопрацювання слідчим; скласти власноруч 

обвинувальний акт та направити його до суду. 

Особливістю цієї стадії кримінального провадження є те, що 

законодавець визначаючи коло осіб, які можуть звернутися до суду з 

клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності 

обвинуваченого, значно його розширює, використовуючи словосполучення 

«сторона кримінального провадження» (ч. 4 ст. 286 КПК). Відповідно до 

положень п. 19 ч. 1 ст. 3 «Визначення основних термінів Кодексу» та 

сутності відповідних положень статей, які містяться у  Главі 3 «Суд, сторони 

та інші учасники кримінального провадження», маємо розуміти що 

звернутися з клопотанням під час судового провадження може  (крім інших 

суб’єктів кримінального провадження: прокурора, керівника органу 

досудового розслідування, потерпілого та його законного представника, 

підозрюваного, обвинуваченого тощо) і слідчий [109, С. 6, 15-34]. Адже саме 

вони є сторонами кримінального провадження. Тож законодавець значно 

розширює коло суб’єктів, які наділяються правом ініціювати таке 

клопотання. 

За чинним законодавством цей порядок є лише складовою загального 

процесуального порядку звільнення від кримінальної відповідальності як 

такого, що стосується як підозрюваного, так і обвинуваченого. Якщо 

виходити із того, що ініціювати клопотання про застосування як загальних 

видів звільнення від кримінальної відповідальності (ст. 45-49 КК), так і 

спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності (звільнення 

неповнолітніх із застосуванням примусових заходів виховного характеру 

щодо неповнолітніх - ст. 97 КК; видів звільнення, передбачених Особливою 

частиною КК) є можливим на будь-якій стадії кримінального провадження до 

постановки вироку (ч. 2, 4 ст. 286 КПК), - маємо визнати, що в чинному 

законі як безпосередньо, так і опосередковано  відтворюється право слідчого 

не лише ініціювати, але й оформлювати відповідні матеріали та за умови 

згоди прокурора направляти їх до суду. Що не узгоджується із змістом та 
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сутністю ст.ст. 286-288 КПК, в яких згадується лише прокурор, який складає 

клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, знайомить з 

ним потерпілу особу, з’ясовує його думку, надсилає клопотання до суду. І ні 

слова про слідчого як одного із суб’єктів реалізації кримінально-

процесуального порядку звільнення від кримінальної відповідальності. Тоді 

як зміст ст. 40 КПК свідчить про інше.   

Загалом слід звернути увагу на той факт, що питання посилення 

значення процесуального статусу слідчого у кримінально-процесуальних 

відносинах було і залишається актуальним. Зокрема, за чинності 

попереднього КПК М.О. Карпенко доводив те, що саме слідчий, який 

розслідував кримінальну справу, повинен брати участь у вирішенні судом 

питання про те, які примусові заходи виховного характеру слід застосовувати 

до неповнолітньої особи. Адже «спілкування слідчого на досудовому слідстві 

з неповнолітнім, його законним представником, захисником, працівниками 

служб у справах неповнолітніх дають йому можливість найбільш повно 

розібратися в характері особи, вивчити середовище, в якому вона проводить 

життя. Тож буде цілком правильним законодавчо закріпити за слідчим право 

зазначати у постанові або обвинувальному висновкові захід впливу, який 

доцільно застосувати щодо підлітка» [72, С. 131; 74]. 

Досить жваво (крім іншого) обговорювався проект чинного 

кримінального процесуального законодавства в частині процесуального 

статусу слідчого. Зокрема, на думку Ю.П. Аленіна зведення у новому КПК 

ролі слідчого до функцій статиста фактично призведе до ліквідації його 

процесуальної самостійності та незалежності, а відповідно - до втрати 

особистої відповідальності за результати досудового слідств. На справедливу 

думку вченого, слідчий має бути повноцінним суб’єктом кримінальної 

процесуальної діяльності, а не лише виконавцем чужої волі. Тож має бути 

збережена та система прав та обов’язків слідчого, яка виправдана часом та 

багаторічним досвідом. Тим більш це стосується сфери притягнення особи до 

кримінальної відповідальності та її реалізації [3,  С. 10-11]. 
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Насамкінець, В.М. Кобернюк, досліджуючи особливості чинного 

кримінального законодавства щодо закриття кримінального провадження зі 

звільненням особи від кримінальної відповідальності, зокрема, щодо порядку 

взаємодії суду, прокурора, слідчого та інших учасників кримінального 

провадження у механізмі прийняття відповідного рішення, - доводить той 

факт, що «з процесуального механізму закриття кримінального провадження 

зі звільненням від кримінальної відповідальності необґрунтовано вилучений 

слідчий, який здійснює підготовчу роботу щодо ініціювання вирішення 

питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, але 

формально не визнається його учасником» [75, С. 7, 19]. 

Зазначене доводить, що в процесі розслідування (навіть якщо воно 

проводиться не в повному обсязі) та встановлення підстав для звільнення від 

відповідальності вплив слідчого на хід та результати вирішення питання 

щодо звільнення від кримінальної відповідальності є доволі важливим. 

Значення цього впливу обумовлюється тією роллю, яку відіграє слідчий у 

процесі  підготовки, опрацювання матеріалів щодо звільнення від 

кримінальної відповідальності; у роз’яснювальній діяльності щодо прав та 

обов’язків підозрюваної, обвинуваченої та потерпілої особи у сфері 

застосування звільнення від кримінальної відповідальності; у набутті 

інститутом звільнення від кримінальної відповідальності головних 

стимулюючих та заохочувальних властивостей з точки зору спрямування 

післязлочинної (посткримінальної) поведінки винної особи до право 

слухняного способу життя тощо. І даний факт має знайти належне  

відтворення у чинному кримінальному процесуальному законодавстві. Наше 

дослідження є додатковим підтвердженням та поглибленням тих положень, 

які доводять доцільність наділити слідчого правом за погодженням з 

прокурором звертатися до суду з клопотанням про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності, а відповідно внести зміни у ст.ст. 40, 286-288 

КПК України [75, С. 22 ]. 
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Не менш важливим є питання визначення правового статусу 

підозрюваного та обвинуваченого як під час попереднього вирішення 

питання про наявність підстав застосування звільнення від кримінальної 

відповідальності, так і під час ухвалення судом відповідного рішення. За 

КПК 1960 р. до суду мотивована постанова направлялася лише разом із 

обвинувальним висновком. (ч. 3 ст. 7, ч. 2 ст. 7-2, ч. 2 ст. 8, ч. 2 ст. 9, ч. 3 ст. 

10, ч. 2 ст. 11-1 КПК). Отже питання про звільнення від кримінальної 

відповідальності вирішувалося судом лише стосовно обвинуваченої особи 

[111, С. 9 – 14]. У чинному законі чітко відмежовуються дві категорії осіб, 

яких може стосуватися звільнення від кримінальної відповідальності: 

підозрюваний та обвинувачений. Це залежить від того, на якій стадії 

вирішуватиметься питання щодо складання клопотання про звільнення від 

кримінальної відповідальності та наявності обвинувального висновку. 

Зокрема, на стадії досудового розслідування (навіть за умови не повного його 

проведення) прокурор може скласти клопотання про звільнення від 

кримінальної відповідальності щодо підозрюваного (ч. 2 ст. 286 КПК). Якщо 

до суду надійшов обвинувальний акт, - з клопотанням щодо обвинуваченого 

може звернутися будь-який учасник сторони кримінального провадження 

(ч.4 ст. 286 КПК). І в цьому чинне законодавство суттєво відрізняється від 

попереднього. Значно розширена сфера застосування такого звільнення, 

оскільки право сподіватися на застосування звільнення від кримінальної 

відповідальності відтепер надається  не лише обвинуваченій, але й 

підозрюваній особі.  

Якщо керуватися  буквальним змістом та послідовністю викладення 

положень у ч. 2 та 3 ст. 285 КПК, особі, яка підозрюється або ж 

обвинувачується у вчиненні злочину та щодо якої передбачено можливість 

звільнення від кримінальної відповідальності має бути  роз’яснено  право на 

таке звільнення, суть підозри чи обвинувачення, підстави на звільнення від 

відповідальності, право заперечувати проти закриття кримінального 

провадження у зв’язку із звільненням від відповідальності [109, С. 152]. 
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Це є новелою кримінального процесуального законодавства. Чіткість та 

повнота надання інформації підозрюваному та обвинуваченому за даними 

напрямами роз’яснювальної діяльності сприятиме збільшенню кількості 

випадків звільнення від кримінальної відповідальності, підвищить 

позитивний стимулюючий вплив звільнення від кримінальної 

відповідальності на посткримінальну поведінку особи, яка скоїла злочин. 

Таким чином законодавцем підтверджено пріоритетність розвитку 

депеналізації, як важливого вектора розвитку сучасної кримінально-правової 

політики України. Безумовно, порівняно із попереднім законодавством, 

позитивним є і збільшення у чинному КПК кількості питань, які є предметом 

роз’яснювальної роботи. Роз’яснення права на звільнення від кримінальної 

відповідальності взагалі не передбачалося попереднім законодавством. 

Проте слід звернути більшу увагу на те, що хід цієї діяльності  має 

свою послідовність та певну особливість, залежно від виду звільнення. І ця 

послідовність та конкретність характеру роз’яснень має самодостатнє 

значення, а відповідно потребує більш чіткого законодавчого врегулювання. 

Це має бути  роз’яснення: суті підозри чи обвинувачення; підстав та порядку 

звільнення від кримінальної відповідальності; права підозрюваного, 

обвинуваченого на таке звільнення за наявності підстав обов’язкового виду 

звільнення; права сподіватися на звільнення від кримінальної 

відповідальності за наявності підстав не обов’язкового (факультативного) 

виду звільнення; права заперечувати проти закриття кримінального 

провадження з нерабілітуючих обставин та звільнення від кримінальної 

відповідальності. 

Враховуючи зазначене доцільним є відтворення цього порядку у 

чинному кримінальному процесуальному законодавстві шляхом викладення 

цих процесуальних дій в такій послідовності та в одній частині норми. За 

чинної ж редакції ч. 2 та 3 ст. 285 КПК роз’яснення права на звільнення від 

кримінальної відповідальності виокремлюється та передує всім іншим видам 

роз’яснювального процесу. 
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Одним із об’єднуючих підозрюваного та обвинуваченого факторів є те, 

яке значення закон надає ставленню цих суб’єктів до факту звільнення від 

кримінальної відповідальності, формалізації цього ставлення. Ця проблема 

жваво обговорювалася за часів чинності попереднього КПК 1960 р., оскільки 

в ньому лише йшлося по те, що кримінальна справа може бути направлена в 

суд, якщо обвинувачений не заперечує (ч. 3 ст. 7-1 КПК 1960 р.). Відповідно 

такий узагальнений підхід законодавця розглядався вченими як недолік і 

надавав підстави для більш конкретних пропозицій по удосконаленню 

законодавства.  Тим більш, що правозастосування відтворювало доволі 

різний підхід у формалізації згоди обвинуваченого на таке звільнення. За 

даними спеціальних досліджень, 51,5% слідчих факт отримання згоди 

обвинуваченого з направленням справи до суду для вирішення питання про 

звільнення від кримінальної відповідальності відображали  у протоколі 

допиту обвинуваченого, 24,3% – у зазначеній постанові, 15,2% – в усній 

формі, 9% – в окремому протоколі [36, С. 11]. 

Г. Глобенко у своєму науковому дослідженні пропонував факт 

отримання згоди обвинуваченого з направленням справи до суду для 

вирішення питання про звільнення від кримінальної відповідальності 

відображати в окремому протоколі [36, С. 11].  

Вченими доводилася необхідність знайти законодавчий механізм 

забезпечення добровільності надання обвинуваченим згоди, оскільки це є 

важливим фактором забезпечення законності застосування звільнення від 

кримінальної відповідальності. На думку І. Петрухіна саме з’ясування судом 

добровільності згоди особи на закриття справи сприятиме уникненню 

кримінальних процесуальних помилок. Тим більш, що відомі випадки, коли 

невинувата особа, яка боїться судової помилки, задоволена самим фактом 

закриття справи за нереабілітуючою підставою, не наполягає на розгляді 

справи в суді [188, С. 23].  

Наголошувалося на тому, що наявність такої згоди має не спрощувати  

процесуального порядку прийняття рішення про звільнення особи від 
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кримінальної відповідальності, а виступати його обов’язковим елементом. Як 

справедливо зазначав Г. Рось, згода особи на закриття кримінального 

провадження не виключає необхідності встановлення усіх обставин, 

необхідних для звільнення від кримінальної відповідальності [202, С.  235]. 

Порівняно із вище зазначеним чинне кримінальне процесуальне 

законодавство більш конкретно регулює дане питання. Згода особи на 

закриття справи за нереабілітуючими підставами має бути отриманою на 

підставі достатньої обізнаності підозрюваного (обвинуваченого) щодо змісту, 

сутності та наслідків нереабілітуючого виду звільнення. Отримавши 

роз’яснення особа має прийняти власне рішення: дати згоду на звільнення, 

або ж заперечити проти цього. В останньому випадку досудове розслідування 

та судове провадження проводяться в повному обсязі та в загальному 

порядку. Головним є те, що факт отримання згоди особи на звільнення 

засвідчується письмовою згодою, що повинна бути доданою до клопотання 

прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності на розгляд суду 

(ч. 2 ст. 287 КПК). Проте в даному випадку законодавець не уточнює суб’єкт, 

якого це стосується. Використовується категорія «особа». У ч. 2 ст. 286 це 

положення набуває уточнення лише стосовно підозрюваного, стосовно якого 

прокурор складає клопотання на стадії досудового розслідування. Тож 

відкритим залишається питання, чи має обвинуваченим також надаватися 

письмова згода на застосування звільнення від кримінальної 

відповідальності. Закон не містить чіткої відповіді. Одним із варіантів є  

більш широке тлумачення ч. 2 ст. 287 КПК та врахування змісту інших 

відповідних законодавчих положень, які  свідчать про особливе значення 

факту заперечення (чи погодження) цієї особи на закриття кримінального 

провадження. Проте  бажаним є уточнення цієї ситуації саме у змісті 

відповідних законодавчих положень. 

І декілька аспектів щодо тих чинників, які обумовлюють специфічність 

правового статусу підозрюваного, порівняно із обвинуваченим. Ефективність 

та дієвість кримінальному процесуального порядку звільнення від 
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кримінальної відповідальності безумовно залежить від індивідуальних 

особливостей ставлення та сприйняття властивостей цього інституту як 

підозрюваним, так і обвинуваченим. Проте особливості реалізації 

розглядуваного інституту щодо підозрюваної особи заслуговують на більш 

поглиблений аналіз. Ця особливість обумовлюється, насамперед, новелою 

чинного закону - визначення законодавцем можливостей застосування 

звільнення від кримінальної відповідальності навіть за умови проведення 

досудового розслідування не в повному обсязі. Тож якщо визнання 

можливості  застосування звільнення від кримінальної відповідальності  

щодо підозрюваного розглядати в цілому як позитивний законодавчий крок, - 

адже такий підхід значно збільшує сферу впливу стимулюючих властивостей 

розглядуваного інституту. То, з іншої сторони, саме стосовно підозрюваної 

особи постануть питання чіткості та повноти законодавчих визначень, 

відповідно шляхів вирішення певних складних ситуацій у досудовому 

слідстві.  

З одного боку, інформація, яка має міститися у клопотанні про 

звільнення, має бути достатньою за змістом та обсягом, надавати переконливі 

докази щодо вини підозрюваної особи у вчиненні суспільно небезпечного 

діяння та достатні підстави для її звільнення. З іншого, сам факт не 

проведення досудового розслідування в повному обсязі, відсутність 

обвинувального акту, а отже тієї інформації, яка має стати основою для 

обвинувачення особи та доведення її вини судом, - можуть сприяти 

виникненню сумнівів щодо законності та справедливості прийняття рішення 

про звільнення від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих 

обставин. Тож стосовно підозрюваної особи має особливе значення 

роз’ясненняїї права заперечуватипротизакриттякримінальногопровадження. 

Якщо особа не визнає себе винною, досудове розслідування має бути 

подовжене. Адже вченим (І. Петрухін) відомі випадки, коли невинувата 

особа, яка боїться судової помилки, задоволена самим фактом закриття 
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справи за нереабілітуючою підставою, не наполягає на розгляді справи в суді 

[188, С. 23].  

Складовою цієї проблеми є питання співвідношення  принципу 

презумпції невинуватості та факту звільнення від кримінальної 

відповідальності особи, вина якої не доводиться судом. Відповідно до ст.62 

Конституції України та ч. 2 ст. 2 КК особа вважається невинуватою у 

вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її 

вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним 

вироком суду. Проте звільнення від кримінальної відповідальності 

здійснюється до постановлення вироку. 

За чинності попереднього КПК 1960 р. ця проблема була актуальною 

навіть стосовно обвинуваченої особи, стосовно якої в суд надходив 

обвинувальний висновок, а отже досудове розслідування було проведене в 

повному обсязі. Тим більш у сучасних умовах ця проблема має стосуватися 

підозрюваного, стосовно якого досудове розслідування може не проводитися 

у повному обсязі, обвинувальний акт  не складається. Словосполучення «без 

проведення досудового розслідування у повному обсязі» маємо розуміти як 

такий стан, коли не всі дії виконуються. Законодавець серед обставин, які 

підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, на другому місці 

(після встановлення події кримінального правопорушення) визначає 

необхідність встановлення винуватості особи у вчиненні нею 

правопорушення (п. 2  ч. 1 ст. 91 КПК). Проте йдеться про винуватість 

обвинуваченого. Тож виникає питання: «Чи має бути доведеною винуватість 

підозрюваної особи?» ЇЇ згода на звільнення від кримінальної 

відповідальності  логічно передбачає те, що ця особа визнає себе винною у 

вчиненні кримінального правопорушення. Наскільки закон захищає інтереси 

підозрюваного від примусу до визнання вини? Адже правоохоронні органи 

скоріше зацікавлені у проведенні мінімальної кількості необхідних дій. Отже 

виникає чимала кількість запитань, на які закон не містить відповіді. 
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У зв’язку із цим на особливу увагу заслуговують доктринальні наукові 

положення(Г.І. Глобенко, О. Губська, О.О. Дудоров), в яких відтворюється 

складність розглядуваного інституту. Передусім маємо виокремити ті 

положення, які спрямовані на доведення необхідності та доцільності 

застосування звільнення від кримінальної відповідальності за умови 

установлення більш чіткої процедури підсумкового етапу досудового 

розслідування, лише стосовно обвинуваченої особи, і лише на стадії судового 

розгляду кримінальної справи, коли існує  найбільша ймовірність об’єктивної 

оцінки доказів, надаються максимальні гарантії прав та законних інтересів 

обвинуваченого. Не безпідставно вважається, що саме такий підхід 

сприятиме повноті та об’єктивності розслідування, законності та 

обґрунтованості прийнятого по справі рішення [36, С. 15; 44, С. 75; 100, С. 

749; 230, С. 18]. 

До того ж умовно маємо виокремити ті дослідження, які стосувалися 

пошуку формалізації судом рішення про визнання особи винною без 

постановлення вироку. Адже звільнення від кримінальної відповідальності 

завжди відбувається до ухвалення судом вироку. Вихід із цього положення 

пропонується досить різний. Окремими вченими (О.О. Дудоров) 

висловлюється думка про те, що встановлення винності особи у вчиненні 

злочину саме обвинувальним вироком суду вимагається лише у тому разі, 

коли особа піддається кримінальному покаранню, що Конституція України 

не дає прямої відповіді на питання про те, в якому порядку має 

встановлюватися винність особи у вчиненні злочину, якщо цій особі 

кримінальне покарання не призначається. Доводиться, що кримінально-

правова оцінка вчиненому діянню та особі, яка його вчинила, може бути 

надана і в формі постанови (ухвали) суду про закриття кримінальної справи 

за нереабілітуючих підстав [100, С. 745, 750]. 

У спеціальних дослідженнях з проблем доведення винуватості особи 

під час звільнення від кримінальної відповідальності навіть містяться 

пропозиції про внесення відповідних змін у ст. 62 Конституції України. Так 
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Б. Яворський  пропонує суттєво змінити редакцію ч. 1 ст. 62 Конституції 

України та ч. 2 ст. 2 КК, викласти у такій редакції: «Особа вважається 

невинуватою у вчиненні злочину, доки її винуватість не буде доведено у 

визначеному законному порядку і встановлено обвинувальним вироком чи 

ухвалою (постановою) суду про звільнення її від кримінальної 

відповідальності, які набрали законної сили» [269, С. 271-282].В інших 

дослідженнях (В.М. Кобернюк) пропонується підкреслити лише той факт, що 

особа може бути визнана винною у вчиненні кримінального правопорушення 

лише судом і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину 

не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком 

суду [75, С. 22 ].Досить часто в порядку обґрунтування вказується на те, що 

відповідні міжнародно-правові документи по суті не виключають можливість 

визнання особи винною у вчиненні злочину не обвинувальним вироком, а 

іншим процесуальним актом. 

Проте існує і інша наукова позиція, відповідно до якої звільнення від 

кримінальної відповідальності є неконституційним та нелегальним 

інститутом. Вчені, які дотримуються цієї позиції (Ю.Козакевич, М. 

Коржанський, І. Мирвода, Р. Щупаківський), виходять з того положення, що 

звільненню завжди повинно передувати доказ наявності у діях особи складу 

злочину, визнання особи винною у вчиненні злочину. Лише винувату особу 

можна звільнити від відповідальності за злочин. Якщо так, - визнану в 

обвинувальному вироку особу винною у вчиненні злочину можна звільнити 

від покарання, а не від кримінальної відповідальності. Отже за чинних 

кримінально-правових норм від кримінальної відповідальності звільняється 

невинна особа  - що є збоченням правосуддя [82, С. 220, 224, 225; 91, С. 47-

55]. 

Все вище зазначене підтверджує те, що проблема легітимності 

застосування звільнення від кримінальної відповідальності залишатиметься 

ще тривалий час предметом для обговорення та дискусій. Проте факт  

поширення права на звільнення від кримінальної відповідальності на 
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підозрювану особу посилює значення законодавчого визначення права суду у 

своїй ухвалі констатувати визнання підозрюваної (обвинуваченої) особи 

винною. До того ж, зазначене свідчить про необхідність подальшого 

дослідження проблеми забезпечення законності та справедливості судового 

рішення про звільнення від кримінальної відповідальності до складання 

обвинувального акту, стосовно підозрюваного.  

Оскільки чинний КПК не містить окремої норми, яка б стосувалася 

особливостей порядку звільнення неповнолітніх від кримінальної 

відповідальності, маємо керуватися загальними положеннями щодо 

звільнення від кримінальної відповідальності, які містяться у ст.ст. 285-288 

КПК.  Словосполучення «отримавши згоду підозрюваного» та «провадження, 

яке надійшло до суду з обвинувальним актом» у ч. 2, 4 ст. 286 КПК, та 

твердження про те, що «суд своєю ухвалою закриває кримінальне 

провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної 

відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом 

України про кримінальну відповідальність» у ч. 3 ст. 288 КПК, - свідчать про 

те, що клопотання про звільнення може стосуватися як підозрюваного, так і 

обвинуваченого, залежно від того, на якій стадії кримінального провадження 

буде вирішуватися питання щодо звільнення неповнолітнього.  

Проте чинний КПК містить спеціальну норму – ст. 497 КПК «Порядок 

застосування до неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів 

виховного характеру», яка є складовою особливостей здійснення 

кримінальних проваджень щодо неповнолітньої особи (Глава 38). І в назві 

цієї статті, і в і в змісті ч. 1, 2 та 3 статті йдеться лише про неповнолітнього 

обвинуваченого. Зокрема: визначаються підстави складання прокурором під 

час досудового розслідування  клопотання про застосування ПЗВХ щодо 

неповнолітнього, який обвинувачується у вчиненні злочину; йдеться про 

необхідність отримання  згоди  на застосування ПЗВХ лише неповнолітнього 

обвинуваченого; стверджується те, що суд ухвалюватиме рішення про 

застосування ПЗВХ лише стосовно неповнолітнього обвинуваченого.  
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Отже буквальне тлумачення наведених положень ст. 497 КПК доводить 

те, що застосування ПЗВХ є можливим лише стосовно неповнолітнього 

обвинуваченого, тобто тієї особи, стосовно якої в суд надійшов 

обвинувальний акт. Тож чи маємо ми це розуміти як підтвердження того, що 

на стадії досудового розслідування є неможливим складання клопотання про 

звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових 

заходів виховного характеру стосовно підозрюваних неповнолітніх, які 

вчинили вперше злочин невеликої тяжкості, необережний злочин середньої 

тяжкості. Як що це так, то це не відповідатиме принципу гуманізму та 

економії кримінальної репресії, відповідно до яких каральний вплив щодо 

неповнолітніх має бути більш гуманнішим ніж до дорослих. 

В даному випадку маємо наголосити на тому, що у сучасному 

спеціальному дослідженні В.В. Романюка з проблем кримінального 

провадження щодо неповнолітніх (за чинним кримінальним процесуальним 

законодавством) наголошується на необхідності удосконалення 

процесуальної форми провадження, розширенні  процесуальних гарантій 

прав, взагалі, процесуальних прав щодо звільнення від кримінальної 

відповідальності, зокрема, - як щодо підозрюваного, так і обвинуваченого 

неповнолітнього [201, С. 3, 7; 200, С. 3, 7]. 

Розглянуте нами протиріччя відтворює сталість та наступність тих 

суперечностей, які властиві як попередньому, так і чинному кримінально-

процесуальному законодавству в частині регулювання звільнення 

неповнолітніх від кримінальної відповідальності та покарання із 

застосуванням примусових заходів виховного характеру. Про що більш 

докладно у Розділі 3. Проте в даному випадку, ми маємо розглядати зміст ст. 

497 КПК як спеціальне доповнення до загальних положень кримінального 

процесуального законодавства щодо звільнення від кримінальної 

відповідальності, в тому числі і щодо неповнолітніх осіб. А відповідно її 

положення мають бути узгоджені і в частині визначення суб’єктіввпливу 

ПЗВХ. Отже законодавчо має бути визначено право не лише обвинуваченого 
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неповнолітнього віку на застосування звільнення від кримінальної 

відповідальності із застосуванням ПЗВХ, але й підозрюваного 

неповнолітнього віку. 

Підсумовуючи зазначене, слід зазначити наступне. Міжгалузевий 

характер звільнення від кримінальної відповідальності обумовлює особливу 

важливість кримінальних процесуальних складових (елементів) у визначенні 

соціально-правової природи даного інституту. Зокрема, змісту та сутності 

правового статусу суб’єктів кримінальних процесуальних відносин, які 

задіяні у процесі ініціювання даного питання, доведення наявності підстав 

для звільнення, мають відношення до  оформлення відповідних матеріалів та 

прийняття безпосередньо відповідного  рішення щодо звільнення. 

Законодавець затвердивши право прийняття остаточного рішення за єдиним 

органом правосуддя – судом в порядку судового провадження, тим не менш, 

суттєву увагу (про що свідчить кількість та повнота правових приписів) 

приділив  саме визначенню загального порядку доведення підстав для такого 

звільнення, його відповідного оформлення на стадії досудового 

розслідування,  правам та обов’язкам тих суб’єктів, які мають до цього 

відношення. Зокрема, прокурора, певним чином слідчого, підозрюваного, 

обвинуваченого. 

Враховуючи складність реалізації даного інституту, обумовленого 

різними чинниками кримінально-правового та кримінального 

процесуального характеру (про що йшлося у попередніх підрозділах), те що 

цей інститут є певним компромісом між державою і особою, яка може бути 

звільненою навіть за умови не проведення досудового розслідування у 

повному обсязі, - на особливу увагу заслуговують ті новели кримінального 

процесуального законодавства, які стосуються особливостей  прав та 

обов’язківзазначених  суб’єктів. 

Законодавець значну увагу  присвятив функціональному спрямуванню 

службової поведінки прокурора, прописавши зміст та ознаки  його діяльності 

на різних етапах реалізації звільнення від кримінальної відповідальності 
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(досудове розслідування, судовий розгляд справи, оскарження та виконання 

судового рішення); більш чітко визначився із правовим статусом 

підозрюваного, обвинуваченого; затвердив право прийняття остаточного 

рішення лише за судом в порядку судового провадження.  

Проте окремі сфери застосування звільнення від кримінальної 

відповідальності заслуговують на більш чітке та повне регулювання. Зокрема 

це стосується визначення правового статусу слідчого, який за попереднім 

законодавством мав суттєві повноваження щодо ініціювання питання щодо 

звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності, безпосередньо 

мав право виносити  постанову про направлення справи до суду, знайомити з 

нею обвинуваченого та потерпілого, роз’яснювати їхні права тощо. 

Відсутність навіть згадки про слідчого у загальних положеннях 

кримінального провадження під час звільнення від кримінальної 

відповідальності, положеннях щодо порядку звільнення, підготовки 

відповідного клопотання, розгляду питання про звільнення судом (ст.ст. 285-

288 КПК), - не відповідає  тому значенню, яке має діяльність слідчого у 

правозастосуванні (встановлення фактичних обставин справи та підстав для 

звільнення, кваліфікація вчиненого, роз’яснювальна діяльність,  

стимулювання підозрюваного (обвинуваченого) до позитивної пост 

злочинної поведінки тощо), знаходиться у протиріччі з більш загальними 

процесуальними положеннями, відповідно до яких на слідчого покладається 

відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій 

(отже і в сфері звільнення від кримінальної відповідальності). Тож 

законодавцем має бути усунена неузгодженість між реальною участю 

слідчого у ініціюванні та обґрунтуванні  рішення щодо доцільності 

застосування звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка 

вчинила кримінальне правопорушення, та чинним його процесуальним 

статусом як учасника відповідних відносин. 

На увагу заслуговує зміст частини 2 та 3 ст. 285 КПК «Загальні 

положення кримінального провадження під час звільнення особи від 
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кримінальної відповідальності», в яких визначається послідовність та 

характер проведення роз’яснювальної діяльності по відношенню до 

підозрюваних та обвинувачених: вимога роз’яснення права на звільнення від 

кримінальної відповідальності виокремлюється та передує всім іншим видам 

роз’яснювального процесу (ч. 2 ст. 285 КПК); про необхідність роз’яснення 

суті підозри чи обвинувачення, підставу звільнення від кримінальної 

відповідальності, право заперечувати проти закриття кримінального 

провадження йдеться у наступній частині (ч. 3 ст. 285 КПК).  

Вважаємо, що слід звернути більшу увагу на те, що хід цієї діяльності  

має свою особливість, залежно від виду та важливості інформації, яка має 

бути надана підозрюваному та обвинуваченому. Це має бути  роз’яснення: 

суті підозри чи обвинувачення; підстав та порядку звільнення від 

кримінальної відповідальності; права підозрюваного, обвинуваченого на таке 

звільнення за наявності підстав обов’язкового виду звільнення; права 

сподіватися на звільнення від кримінальної відповідальності за наявності 

підстав не обов’язкового (факультативного) виду звільнення; права 

заперечувати проти закриття кримінального провадження з нерабілітуючих 

обставин та звільнення від кримінальної відповідальності. Враховуючи вище 

зазначене доцільним є відтворення цього порядку у чинному кримінально-

процесуальному законодавстві шляхом викладення цих процесуальних дій в 

наданій послідовності в одній частині норми – ст. 285 КПК.  

Насамкінець, підсумовуючи результати дослідження з проблем 

правового статусу підозрюваних та обвинувачених, маємо зупинитися на 

певному неузгодженні загальних положень чинного КПК, які регламентують 

застосування різних видів звільнення від кримінальної відповідальності 

(ст.ст. 285-289 КПК) та спеціальної норми – ст. 497 КПК, яка визначає 

порядок застосування до неповнолітнього обвинуваченого примусових 

заходів виховного характеру, в частині визначення об’єктів впливу 

розглядуваного стимулюючого інституту.  
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Чинний КПК не містить окремої норми, яка б стосувалася порядку 

звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності із застосуванням 

ПЗВХ на підставі ст. 97 КК. Тож маємо керуватися загальними положеннями, 

які містяться у ст.ст. 285-288 КПК.  Зміст цих норм свідчить про те, що 

клопотання про звільнення може стосуватися як підозрюваного, так і 

обвинуваченого. Оскільки спеціальний вид звільнення неповнолітніх від 

кримінальної відповідальності передбачає в обов’язковому порядку 

застосування примусових заходів виховного характеру, його реалізація є 

неможливою без врахування положень ст. 497 КПК, яка є складовою 

особливостей здійснення кримінальних проваджень щодо неповнолітньої 

особи (Глава 38). Проте і в назві цієї статті, і в і в змісті ч. 1, 2 та 3 статті 497 

КПК йдеться лише про неповнолітнього обвинуваченого. Зокрема: 

визначаються підстави складання прокурором під час досудового 

розслідування  клопотання про застосування ПЗВХ щодо неповнолітнього, 

який обвинувачується у вчиненні злочину; йдеться про необхідність 

отримання  згоди  на застосування ПЗВХ лише неповнолітнього 

обвинуваченого; стверджується те, що суд ухвалюватиме рішення про 

застосування ПЗВХ лише стосовно неповнолітнього обвинуваченого. Отже 

буквальне тлумачення наведених положень ст. 497 КПК доводить те, що 

застосування ПЗВХ є можливим лише стосовно неповнолітнього 

обвинуваченого, тобто тієї особи, стосовно якої в суд надійшов 

обвинувальний акт. Зміст загальних положень свідчить що це не так. Закон 

не виокремлює підозрюваних та обвинувачених за віковою ознакою, а 

відповідно потребує свого удосконалення.  
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Висновки до розділу 2 

Ефективність, дієвість застосування міжгалузевого інституту 

звільнення від кримінальної відповідальності багато в чому залежить від 

співвідношення змісту, узгодженості норм кримінального та кримінально-

процесуального права в частині ознак різних видів звільнення від 

кримінальної відповідальності, підстав та порядку їхнього застосування.  

Поділ усіх видів звільнення від кримінальної відповідальності за 

загально визначеними критеріями на різні види: загальні, спеціальні, умовні,  

безумовні, імперативні (обов’язкові), дискреційні (факультативні) тощо, - 

доводить, що існують певні особливі властивості цілих груп видів 

звільнення, які мають бути враховані законодавцем, оскільки суттєво 

впливають на зміст правозастосовної діяльності. Так різна ступінь небезпеки 

вчиненого злочину, що різнить між собою загальні та спеціальні види 

звільнення (від невеликої тяжкості до особливо тяжких злочинів), не може не 

впливати на характер та інтенсивність розслідування, повноту доказової бази, 

кваліфікацію позитивної посткримінальної поведінки, а відповідно на ступінь 

завершеності (чи не завершеності досудового розслідування).  

У разі застосування умовних видів звільнення від кримінальної 

відповідальності, набувають значення ознаки, які свідчать про посилення 

суворості кримінального та кримінального процесуального примусу, 

відтворюються в необхідності дотримання додаткових обмежень та 

позбавлень, у виконанні спеціальних зобов’язань (ст. 47, 97 КК) А 

відповідно, вимагають  відмінностей судового провадження, посилення 

контрольних функцій з боку держави, визначення критеріїв оцінки 

поведінки, наявності процесуального порядку скасування рішення суду у разі 

не дотримання вимог звільнення тощо.  

Розмежування видів звільнення за значенням суддівського розсуду під 

час ухвалення відповідного рішення посилює значення чіткості та 

конкретності змісту кримінальних процесуальних положень на двох рівнях. 

По-перше, у випадках обов’язкових видів звільнення (ст.ст. 45, 46, 49 КК, 



149 
 

спеціальні види звільнення передбачені Особливою частиною КК), коли 

суддя, за наявності підстав для звільнення, суттєво обмежений у своєму 

розсуду. В цих випадках особливе значення має чітка законодавча 

конкретизація тих правових основ, того правового мінімуму, який дозволяє 

прийняти позитивне рішення щодо звільнення від кримінальної 

відповідальності. У разі факультативних видів звільнення (широких меж 

суб’єктивного суддівського розсуду) особливе значення матиме більш 

поглиблена (конкретна) законодавча регламентація тих складових 

кримінально-процесуального порядку, які обумовлюють складнощі у 

правозастосуванні, підтверджують суперечливість законодавчих 

положень.Врахування на законодавчому рівні особливостей застосування 

різних видів звільнення є гарантією дотримання прав та інтересів особи, яка 

опинилася в сфері кримінального правосуддя. 

Зазначене у підрозділі доводить той факт, що законодавство в сфері 

застосування  звільнення від відбування покарання зазнало суттєвих змін. Це 

стосується як загальних, так і спеціальних видів звільнення. Порівняльний 

аналіз попереднього та чинного КПК дозволяє визначити як позитивні 

напрями реформування кримінального процесуального законодавства, так і 

негативні, виявити ті питання, де відтворюється наступність законодавства. 

Так результатом розвитку теорії кримінального права щодо звільнення від 

кримінальної відповідальності є виокремлення у  параграфі «Звільнення від 

кримінальної відповідальності» правових норм узагальненого змісту, що 

визначають загальні положення кримінального провадження під час 

звільнення від кримінальної відповідальності, загальний порядок звільнення, 

вимоги щодо клопотання прокурора та судового провадження по ухваленню 

судом відповідного рішення (ст. 285-288 КПК). Зазначений кримінальний 

процесуальний порядок стосується будь-якого виду звільнення від 

кримінальної відповідальності. В той же час, порівняно із попереднім 

законодавством, чинний КПК поступається у наявності конкретних статей, 

присвячених окремим видам звільнення (зокрема, відсутня конкретна 
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регламентація умовного звільнення неповнолітніх  від кримінальної 

відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру, 

передбаченого ст. 97 КК). 

Наступність кримінального процесуального законодавства виявляється 

у відсутності належної уваги в законі до кримінально-процесуального 

порядку реалізації спеціальних видів звільнення, передбачених статтями 

Особливої частини КК. Проблема доцільності виокремлення процесуального 

порядку застосування спеціальних видів звільнення особи від кримінальної 

відповідальності, яка набула актуальності ще за часів попереднього 

кримінально-процесуального законодавства, не втратила свого значення і з 

набуттям чинності новим  КПК України. Законодавець знову ж таки не 

віднайшов за необхідне визначитися із спеціальним (особливим) порядком 

звільнення від кримінальної відповідальності у разі застосування 

заохочувальних норм Особливої частини КК.  

Узагальнюючи результати дослідження окремих проблем застосування 

звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням 

винного з потерпілим (ст. 46), у зв’язку із закінченням строків давності (ст. 

49), - ми доходимо висновку щодо доцільності подальшого удосконалення 

КПК в напрямку конкретизації кримінальних процесуальних положень щодо 

змісту, меж та послідовності процесуальних дій під час кримінального 

провадження. Насамперед це відноситься до кримінально-процесуального 

порядку застосування звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку 

з примиренням винного з потерпілим (ст. 46). У зв’язку із формулюванням 

кримінальної процесуальної законодавчої новели  – «угода про примирення», 

на порядок денний постало питання конкуренції між міжгалузевим 

інститутом звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 46 

КК  та суто кримінально-процесуальним інститутом, передбаченим ст. 468, 

469, 471 КПК. А відповідно посилюється значення конкретизації 

кримінально-процесуального порядку застосування зазначеного виду 

звільнення від кримінальної відповідальності в частині визначення: статусу 
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посередника; порядку та суб’єктів ініціювання примирення; можливостей 

застосування умовного звільнення; порядку розстрочки виплат за 

домовленістю сторін; порядку та підстав скасування ухвали суду про 

звільнення у разі не виконання умов звільнення тощо.  

Проте досить значний ступінь попередньої антисоціальної настанови 

злочинця (на тлі суттєвої тяжкості злочину), з однієї сторони, та необхідність 

досягти його каяття та сприяння у розкритті злочину в короткий термін, з 

іншого, - не можуть не позначитися на кримінальному процесуальному 

порядку застосування спеціальних видів звільнення. Види звільнення від 

кримінальної відповідальності, передбачені Особливою частиною КК є 

обов’язковими (імперативними) видами звільнення, коли суддя суттєво 

обмежений у своєму розсуду, має прийняти позитивне рішення за наявності 

кримінально-правових підстав (навіть у разі вчинення особливо тяжкого 

злочину). В таких випадках посилюється значення та чіткість законодавчих 

визначень щодо конкретизації та виокремлення тих особливостей 

процесуального порядку, які утворюють правовий необхідний мінімум для 

ухвалення судом позитивного рішення. 

Слід виокремити додаткову ст. 285-1 КПК, яка б подібно до змісту ст. 

285 КПК, визначала б загальні положення кримінального провадження під 

час застосування спеціальних видів звільнення від кримінальної 

відповідальності. В ній мають знайти відтворення особливості порядку 

проведення прокурором, слідчим, суддею роз’яснювальної діяльності; 

особливі вимоги щодо кваліфікації та доведення наявності належної 

позитивної постзлочинної поведінки як головної та обов’язкової  підстави 

для звільнення; значення та порядок формалізації думки потерпілого 

(потерпілих) щодо доцільності звільнення. Самодостатність та важливість 

саме цих аспектів обумовлюється вимогами правозастосування. 

Чинне кримінальне процесуальне законодавство зазнало суттєвих змін 

у визначенні процесуального статусу суб’єктів кримінальних 

процесуальних відносин щодо звільнення від кримінальної відповідальності 
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та змісту цих відносин. Зокрема, більш чітко визначено коло суб’єктів,  

розширено їх перелік, уточнено особливість їхніх прав та обов’язків,  

конкретизовано етапи кримінального провадження, на яких ініціюється 

звільнення від кримінальної відповідальності, приймається рішення про його 

застосування тощо. В чинному законі чітко визначено право прийняття 

остаточного рішення щодо звільнення від кримінальної відповідальності 

лише за судом. На відміну від попереднього законодавства, яке на певному 

етапі передбачало можливість прийняття такого рішення на стадії досудового 

розслідування прокурором (слідчим за згодою с прокурором). 

Більш детально формулюються положення, які стосуються змісту та 

послідовності процесуальних дій  прокурора: як суб’єкта прийняття 

попереднього рішення про доцільність звільнення;  як суб’єкта, який має 

ініціювати це рішення перед судом; як суб’єкта, який, здійснюючи 

процесуальне сприяння суду в ухваленні рішення про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності, зобов’язаний надати для цього всі необхідні 

докази та відповідні матеріали. Саме обґрунтоване клопотання прокурора, 

яке  має містити усію необхідну для суду інформацію (попередню оцінку всіх 

обставин справи, кваліфікацію діяння,  визначення та доведення підстав для 

звільнення) в подальшому є основою остаточного судового рішення. 

Якщо за КПК 1960 р. питання про звільнення від кримінальної 

відповідальності вирішувалося судом лише стосовно обвинуваченої особи. У 

чинному законі чітко відмежовуються дві категорії осіб, яких може 

стосуватися звільнення від кримінальної відповідальності: підозрюваний та 

обвинувачений. Сфера застосування звільнення розширена за рахунок 

визначення категорії підозрюваного, стосовно якого  прокурор може скласти 

клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності навіть без 

проведення досудового розслідування у повному обсязі. Досить важливою 

складовою процесуального статусу підозрюваного та обвинуваченого є те, 

що законодавець  посилив значення їхнього особистого ставлення до факту 

звільнення від кримінальної відповідальності. Головним є те, що факт 
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отримання згоди особи на звільнення має бути засвідчений  у письмовому 

вигляді та доданий до клопотання прокурора про звільнення від кримінальної 

відповідальності на розгляд суду (ч. 2 ст. 287 КПК). 

Порівняно із попереднім законодавством, позитивним є і збільшення у 

чинному КПК кількості питань, які є предметом роз’яснювальної діяльності 

правоохоронних та судових органів. Роз’яснення  права на звільнення від 

кримінальної відповідальності взагалі не передбачалося попереднім 

законодавством. 

Проте аналіз новел в частині визначення цих змін та особливостей 

доводить наявність певних законодавчих проблем, суперечностей, не 

відповідність законодавчих визначень реаліям правозастосування. Так 

законодавець переважно сконцентрував увагу на прокурорі як досить 

важливому суб’єкті кримінально-процесуальних відносин у вирішенні 

питання звільнення від кримінальної відповідальності на стадії досудового 

розслідування.  

В той же час, в положеннях чинного  кримінального процесуального 

законодавства практично не згадується слідчий, що не відповідає ролі та 

значенню цього суб’єкта у відповідному процесі, суперечить сутності тих 

правових положень, які є більш загальними по відношенню до регулювання 

порядку звільнення від кримінальної відповідальності. Не достатньо 

викладені положення, в яких відтворюється зміст та послідовність надання 

інформації підозрюваному (обвинуваченому) під час роз’яснювальної 

діяльності – важливої складової у порядку застосування звільнення від 

кримінальної відповідальності, заохочення злочинця до право слухняної 

поведінки. Насамкінець, наявні розбіжності у змісті загальних (ст. ст. 285-

289) та спеціальних (ст. 497) норм КПК щодо визначенні кола осіб, які 

можуть сподіватися на застосування звільнення від кримінальної 

відповідальності. Співставлення за змістом та сутністю тих процесуальних 

положень, які стосуються визначення загальних, принципових вимог щодо 

правового статусу учасників кримінального провадження (Глава 3 КПК), 
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слідчого органу досудового розслідування як представника сторони 

обвинувачення (ст. 40 КПК), зокрема, та безпосередньо тих правових норм, 

які стосуються особливостей правового статусу суб’єктів, задіяних у 

реалізації звільнення від кримінальної відповідальності (ст.ст. 286 – 289 КПК 

Глави 24), - маємо визнати існування певної неузгодженості між ними в 

частині законодавчого закріплення того, яку роль в дійсності відіграє слідчий 

у кримінальному провадженні під час звільнення від кримінальної 

відповідальності. Вказівка законодавця на те, що слідчий несе 

відповідальність за законність та своєчасність  здійснення процесуальних дій, 

за результатами розслідування може складати обвинувальний акт, 

клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру та 

подавати їх на затвердження прокурору (ст. 40 КПК), звертатися  до суду з 

клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності 

обвинуваченого на стадії судового провадження (після отримання судом  

обвинувального акту – ст. ч. 4 ст. 286 КПК) – підтверджують доцільність 

відповідним чином уточнити правовий статус слідчого на стадії досудового 

розслідування та підготовки клопотання про звільнення стосовно 

підозрюваної особи. 

Такий підхід відповідатиме реальному стану речей, коли слідчий має 

безпосереднє відношення до встановлення фактичних обставин справи, 

надання правової кваліфікації вчиненого, збору та узагальнення інформації 

(як позитивного, так і негативного значення) щодо особи, яка вчинила 

суспільно небезпечне діяння, до виявлення та доведення кримінально-

правових  підстав звільнення підозрюваного (обвинуваченого) від 

кримінальної відповідальності тощо. Саме  об’єктивність та точність 

проведення слідчим досудового розслідування, кваліфікації злочинних дій, 

ознак позитивної поведінки особи, яка вчинила злочин, - є основою для 

прийняття прокурором обґрунтованого рішення щодо доцільності складання 

клопотання про звільнення цієї особи від кримінальної відповідальності. 

Особлива роль слідчого виявляється у безпосередньому спілкуванні із 
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підозрюваним (обвинуваченим), у здійсненні ним роз’яснювальної  

діяльності, у схилянні винної особи до позитивної пост кримінальної 

поведінки, у створенні умов для заохочувального стимулюючого впливу 

звільнення від кримінальної відповідальності на підозрюваних та 

обвинувачених. В чинному законі має бути зафіксоване право слідчого 

ініціювати, оформлювати відповідні матеріали на звільнення від 

кримінальної відповідальності та, за умови згоди прокурора, право 

направляти їх до суду.  

Наступним напрямком удосконалення чинного кримінально-

процесуального законодавства є уточнення змісту загальних положень 

кримінального провадження під час звільнення від кримінальної 

відповідальності в частині послідовності та повноти визначень тих питань, 

які мають стати предметом роз’яснень особам, які можуть сподіватися на 

такезвільнення. За чинною редакцією ст. 285 КПК вимога роз’яснення права 

на звільнення від кримінальної відповідальності виокремлюється та передує 

всім іншим видам роз’яснювального процесу, міститься у ч. 2 даної статті. В 

наступній частині йдеться про необхідність роз’яснення суті підозри чи 

обвинувачення, підставу звільнення від кримінальної відповідальності, право 

заперечувати проти закриття кримінального провадження. Те що підозрювані 

та обвинувачені мають право отримати цю інформацію, яка є необхідною для 

надання ними письмової згоди щодо звільнення, - є суттєвою складовою 

їхнього правового статусу. Проте  вважаємо необхідним звернути увагу на те, 

що хід цієї діяльності  має свою послідовність. Особі мають передусім надати 

роз’яснення щодо суті підозри та обвинувачення, щодо доказів та 

кваліфікації вчиненого діяння, що має особливе значення у разі проведення 

досудового слідства не в повному обсязі. Лише за наявності такої інформації 

підозрюваний та обвинувачений спроможні належним чином оцінити 

підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності, 

особливість яких залежить від виду звільнення (імперативний, 

дискреційний), ступінь залежності такого звільнення від суддівського 
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розсуду (навіть за наявності підстав). Використати своє право заперечувати  

проти закриття кримінального провадження підозрюваний та обвинувачений 

мають лише отримавши вище зазначену інформацію в повному обсязі. 

Вважаємо, що послідовність та конкретність характеру роз’яснень має 

самодостатнє значення. Чіткість та повнота надання інформації 

підозрюваному та обвинуваченому за зазначеними напрямами 

роз’яснювальної діяльності сприятиме збільшенню кількості випадків 

звільнення від кримінальної відповідальності, підвищить позитивний 

стимулюючий вплив звільнення від кримінальної відповідальності на 

посткримінальну поведінку особи, яка скоїла злочин.  

Враховуючи вище зазначене доцільним є відтворення цього порядку у 

чинному кримінальному процесуальному законодавстві шляхом викладення 

цих процесуальних дій в наданій послідовності в одній частині норми – ч. 2 

ст. 285 КПК «Загальні положення кримінального провадження під час 

звільнення особи від кримінальної відповідальності», яка б мала наступний 

зміст «Особі, яка підозрюється, обвинувачується у вчиненні кримінального 

правопорушення та щодо якої передбачена можливість звільнення від 

кримінальної відповідальності роз’яснюється суть підозри чи обвинувачення, 

підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності, право на 

таке звільнення за наявності підстав обов’язкового характеру, можливість 

звільнення від кримінальної відповідальності за наявності підстав 

факультативного характеру, право заперечувати проти закриття 

кримінального провадження з нереабілітуючих обставин та звільнення від 

кримінальної відповідальності. У ч. 3 ст. 285 КПК, відповідно, залишити 

наступний зміст: «У разі якщо підозрюваний чи обвинувачений, щодо якого 

передбачене звільнення від кримінальної відповідальності, заперечує проти 

цього, досудове розслідування та судове провадження проводяться в повному 

обсязі в загальному порядку». 

Окремим питанням постоїть особливість правового статусу 

підозрюваної особи. Зазначене у підрозділі у підсумку підтверджує 
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доцільність більш поглибленого дослідження даної проблеми. Якщо сам факт 

поширення сфери застосування звільнення від кримінальної відповідальності 

на підозрюваних слід оцінити позитивно, оскільки це є проявом подальшої 

гуманізації кримінального правосуддя щодо осіб, які не становлять (вже не 

становлять) суттєвої суспільної небезпеки, а можливість проведення 

досудового розслідування не в  повному обсязі сприймати як можливість 

суттєвого спрощення процесу підготовки матеріалів для  реалізації 

звільнення від кримінальної відповідальності, як економію застосування 

заходів кримінальному процесуального примусу, - то з іншої сторони, 

посилюється актуальність законності та справедливості звільнення 

підозрюваної особи за нереабілітуючих обставин, стосовно якої не виконані в 

повному обсязі слідчі дії. Зазначена новела підживить та посилить наукову 

дискусію щодо доцільності (недоцільності) кримінально-процесуального 

законодавчого закріплення права суду у своїй ухвалі констатувати визнання 

підозрюваної (обвинуваченої) особи винною. Постануть питання чіткості та 

повноти законодавчих визначень щодо кримінально-процесуального порядку 

звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності. 

Аналіз та співставлення змісту кримінальних процесуальних норм, які 

визначають загальний кримінальний процесуальний порядок  звільнення від 

кримінальної відповідальності (ст.ст. 285-288 КПК) та порядок застосування 

ПЗВХ до неповнолітніх (ст. 497 КПК) доводить, що гуманізація 

законодавства у випадку поширення сфери застосування кримінальної 

відповідальності на підозрюваних не торкається неповнолітніх, які 

звільняються на підставі ст. 97 КК. Такий висновок базується на тому, що і в 

назві ст. 497 КПК, і в змісті її ч. 1, 2 та 3 йдеться лише про неповнолітнього 

обвинуваченого.  Буквальне тлумачення даних положень доводить те, що 

застосування ПЗВХ є можливим лише стосовно неповнолітнього 

обвинуваченого, тобто тієї особи, стосовно якої в суд надійшов 

обвинувальний акт. Факт різного визначення су’єктів впливу у ст.ст. 286, 288 

КПК (підозрюваний та обвинувачений) та ст.  497 КПК (обвинувачений) 
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доводить не лише факт наявності певних суперечностей  між правовими 

положеннями, які визначають загальний порядок звільнення від кримінальної 

відповідальності та спеціальний порядок звільнення неповнолітніх із 

застосуванням ПЗВХ, - але й доводять те, що сфера дії спеціального 

інституту звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням 

ПЗВХ є набагато вужчою, і за положеннями ст. 497 КПК не передбачає 

застосування до підозрюваних. Виключення підозрюваних неповнолітнього 

віку, які вчинили вперше злочин невеликої тяжкості, необережний злочин 

середньої тяжкості із категорії осіб, які можуть сподіватися на звільнення від 

кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів 

виховного характеру, не відповідатиме принципам гуманізму та економії 

кримінальної репресії, загальним засадам кримінального провадження. Адже  

заходи кримінально-правового та кримінально-процесуального впливу на 

неповнолітніх мають бути гуманнішим ніж до дорослих, а не навпаки. Тож 

чинне кримінально-процесуальне законодавство потребує узгодженості між 

положеннями статей параграфу другого «Звільнення від кримінальної 

відповідальності» та ст. 497 КПК в частині уточнення процесуального 

статусу неповнолітнього підозрюваного.  
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РОЗДІЛ 3 ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО 

ПОРЯДКУ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

НЕПОВНОЛІТНІХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ 

ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ 

3.1.Засади кримінального провадження щодо неповнолітніх: проблеми 

чинного кримінально-процесуального законодавства України 

 

В умовах, коли кримінальне, кримінальне процесуальне та 

кримінально-виконавче законодавство розвивається шляхом гуманізації 

заходів кримінально-правового впливу, які застосовуються до осіб 

неповнолітнього віку, ідея (принцип) невідворотності відповідальності 

спрацьовує на користь теоретичної посилки, що головне запобіжне значення 

щодо них має сам факт настання (чи не настання) кримінальної 

відповідальності, а не обсяг кари як такий. Необхідність спеціальних норм 

про відповідальність та покарання неповнолітніх за діяння, передбачені 

кримінальним законом, обумовлена принципами законності, справедливості 

й гуманізму, економії кримінальної репресії. Відповідно до цих принципів 

доцільним є обмежитися щодо таких осіб порівняно більш м'якими заходами, 

достатніми для забезпечення виправлення тих, хто порушив закон. 

Загальновизнаним є те, що суспільство не вправі пред'являти до 

неповнолітніх такі ж суворі вимоги, які воно ставить до своїх дорослих 

громадян. Досить часто щодо неповнолітніх достатніми є заходи виховно-

педагогічного, а не карального характеру.  

Звільнення неповнолітніх осіб від кримінальної відповідальності із 

застосуванням примусових заходів виховного характеру (далі ПЗВХ) на 

підставі ст. 97 та ч. 2 ст. 105 КК є спеціальним видом звільнення від 

кримінальної відповідальності, який регламентується особливою 

відокремленою системою кримінальних процесуальних правових норм. Ця 

особливість обумовлюється, насамперед,  специфічністю соціально-

психологічних та психофізичних властивостей, які відтворюються в 
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відмінній поведінці неповнолітньої особи під час здійснення досудового 

слідства, судового розгляду справи. Серед  типових особливостей, зазвичай, 

виокремлюється суттєва соціально-правова  уразливість неповнолітніх, яка за 

відсутності достатнього життєвого досвіду, знань та навичок, нестійкості 

психічних процесів, імпульсивності та емоційності у підсумку призводять до 

підвищеного конформізму та схильності до стороннього впливу. Відповідно, 

маємо погодитися із Є.С. Назимко в тому, що неповнолітні в більшій мірі є 

потенційними об’єктами залякування, морального та фізичного тиску, що 

може призвести до неправдивих зізнань, байдужості  щодо захисту своїх 

прав, свобод та законних інтересів [170, С. 6, 296-299]. Тож, безумовно, 

проблема дотримання правового статусу неповнолітньої особи, яка перебуває 

в сфері кримінального правосуддя, є доволі актуальною. Не врахування 

біологічних, психологічних та соціальних особливостей неповнолітніх 

можуть позначитися на законності та справедливості кримінальної репресії 

щодо них. Відповідно призвести до настання суттєвих негативних наслідків у 

разі застосування суворого (тим більш необґрунтованого) кримінального та 

кримінально-процесуального примусу.  Відчуження від суспільства, 

недотримання правослухняного способу життя, подовження злочинної 

діяльності із значною долею вірогідності очікують дитину, яка зазнала 

несправедливого покарання. 

Результати наукових досліджень взаємовпливу цих особливостей та 

доцільного обсягу кримінально-правових та кримінальних процесуальних 

правообмежень щодо неповнолітньої особи, яка опинялася у сфері 

кримінального правосуддя, завжди відтворювалися у доведенні необхідності 

поглиблення специфічності здійснення судочинства щодо даної категорії 

осіб, які вчиняли суспільно небезпечне діяння. Особливістю є те, що такого 

висновку доходили як кримінологи, предметом дослідження яких 

здебільшого були питання, пов’язані із кримінально-правовими аспектами 

некарального впливу на неповнолітніх, із інститутом  покарання 

неповнолітніх у кримінальному праві України, особливостями звільнення 
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неповнолітніх від покарання та його відбування тощо. Так і вчені, які 

безпосередньо досліджували кримінально-процесуальні особливості 

здійснення судочинства в Україні щодо неповнолітньої особи, процесуальне 

становище неповнолітнього,  особливості провадження в справах про 

злочини неповнолітніх, особливості процесу доказування у справах про 

злочини неповнолітніх тощо. 

Оскільки в проблемах реалізації розглядуваного нами інституту 

звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності відтворюються 

загальні проблеми здійснення судочинства щодо неповнолітніх, маємо 

звернути увагу на те, що об’єднує дані дослідження за змістом та сутністю 

пропозицій. Узагальнений аналіз результатів кримінологічних та 

кримінально-правових досліджень  (Є.М.Вечерова, Є.С.Назимко, Т.Г. 

Пономарьова, Н. Федорчук Н.) [26, С. 12; 170С. 6, 28, 267, 296-299;  168, С. 9, 

13-14, 18;  195, С. 5, 8, 10, 14; 242, С. 360, 361, 364] доводить те, що на 

сучасному етапі приведення вітчизняного законодавства у відповідність з 

міжнародно-правовими стандартами, позитивним міжнародним досвідом 

особливої актуальності набувають результати вивчення зарубіжного досвіду 

кримінально-правової регламентації інституту покарання неповнолітніх, 

взагалі, практики впровадження «відновного правосуддя» - як елементу 

ювенальної юстиції,  як альтернативи  кримінальному судочинству,  як  

обов’язкового доповнення до традиційної судової системи, зокрема. Зміст, 

сутність, ознаки таких понять як «ювенальне правосуддя», «відновне 

правосуддя» (складові ювенальної юстиції) безумовно  відтворюють особливі 

форми розв’язання кримінально-правового конфлікту, де однією із сторін є 

неповнолітня особа. Тож все частіше складовою доктринальних тлумачень 

специфіки кримінального правосуддя щодо неповнолітніх стає обговорення 

необхідності утворення паралельної позасудової системи вирішення 

кримінально-правових конфліктів, надання особливого значення 

кримінально-процесуальному порядку застосування інститутів примирення 

(медіації), пробації тощо. Саме на підставі результатів дослідженнях 
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зарубіжного законодавчого та правозастосовного досвіду у сфері реалізації 

кримінальної відповідальності неповнолітніх доводиться доцільність 

стратегічного докорінного реформування чинної системи кримінального 

правосуддя для неповнолітніх шляхом вилучення окремих справ 

неповнолітніх правопорушників із системи кримінального правосуддя та 

їхнього розгляду у рамках спеціальних громадсько-виховних інституцій 

(різновиди посередництва, зустрічей, конференцій тощо), де мають відкрито 

обговорюватися наслідки вчиненого, досягатися угоди щодо матеріальної та 

моральної компенсації потерпілому. 

У наукових дослідженнях суто процесуального характеру (А.Є. 

Голубов, М.О. Карпенко, О.О.  Левандаренко, В.В. Романюк) [38, C. 8-9, 34-

51,  157-180; 73, С. 133-152; 115, С. 13-35, 121-136;  201, С. 9, 14] також 

наголошується на тому, що одним із варіантів запровадження особливої 

форми вирішення справ щодо неповнолітніх є  створення в Україні системи 

ювенальної юстиції, яка має відтворитися у подальшому вдосконаленні 

системи судочинства щодо неповнолітніх, у створенні в Україні особливої 

форми вирішення кримінальних справ щодо цих осіб, у спрямуванні 

діяльності  учасників провадження на виконання специфічних завдань  

кримінального провадження щодо неповнолітніх, у розв’язанні у судових 

рішеннях питання про вид так міру покарання, про застосування ПЗВХ тощо.  

Тож якщо систематизувати та класифікувати зазначені нами 

дослідження як кримінально-правового так і процесуального характеру, слід 

зазначити, що бачення щодо організаційно-правового забезпечення 

особливого порядку кримінальних проваджень щодо неповнолітніх є досить 

різним. Пропозиції вчених коливаються від докорінної зміни із 

запровадженням елементів відновного правосуддя, а отже вирішення 

кримінально-правових конфліктів поза сферою кримінального правосуддя, до 

організаційного удосконалення безпосередньо чинної системи правосуддя, її  

подальшої спеціалізації (запровадження посади судді у справах 

неповнолітніх у складі загальних судів; введення спеціалізованих судів; 
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здійснення більш поглибленої класифікації судів шляхом утворення 

спеціалізовано-галузевих судів, які мають спеціалізуватися на кримінальному 

провадженні справ певного характеру та витоків поведінки неповнолітнього 

тощо). 

Розгляд питання щодо змісту та сутності відновного правосуддя, 

механізмів його впровадження знаходяться поза межами нашого 

дослідження. Не заперечуючи той факт, що стратегічним напрямком 

удосконалення кримінального процесуального законодавства України має 

стати впровадження елементів відновного правосуддя щодо неповнолітніх, 

поширення сфери вирішення кримінально-правового конфлікту, де однією із 

сторін є неповнолітня особа, поза сферою кримінального правосуддя з 

залученням різних громадських організацій та об’єднань, - тем не менш 

вважаємо, що сьогодні наразі постоїть питання удосконалення чинного 

кримінально-процесуального порядку реалізації особливих кримінально-

правових інститутів відповідальності та покарання неповнолітніх, взагалі, 

звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням ПЗВХ, 

зокрема. І це удосконалення має здійснюватися в межах визначених у 

чинному кримінально-процесуальному законодавстві особливих інститутів 

здійснення кримінального правосуддя щодо неповнолітніх, а також у 

відповідності до основних та спеціальних засад (принципів) кримінального 

провадження щодо неповнолітніх. 

У цьому зв’язку ми не можемо оминути той історичний факт, що в 

кримінально-процесуальному законодавстві України виокремлення 

особливостей порядку кримінального провадження щодо неповнолітніх 

відбулося значно раніше ніж у кримінальному законодавстві. Так доповнення 

кримінального процесуального законодавства новим Розділом восьмим 

«Провадження в справах про злочини неповнолітніх» відбулося ще у 1971 

р.,що має розглядатися як  прогресивний законодавчий крок [230, С. 559 – 

583]. Кримінальний процесуальний кодекс 1960 р. значно випереджав 

Кримінальний кодекс. Адже  кримінально-правові особливості кримінальної 
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відповідальності та покарання неповнолітніх були визначені лише у новому 

КК 2001 р. у Розділі XV «Особливості кримінальної відповідальності та 

покарання неповнолітніх». 

До того ж, історичні тенденції ставлення законодавця України до 

питання регулювання порядку звільнення неповнолітніх від кримінальної 

відповідальності у попередньому столітті доводять наступне. За чинності 

попереднього КПК (1960 р.) до 1993 року звільнення від кримінальної 

відповідальності неповнолітніх могли застосовувати не лише судові органи: 

матеріали щодо неповнолітнього на попередніх стадіях процесу могли 

передавалися в комісію у справах неповнолітніх, які відповідно, окрім суду, 

могли застосовувати виховні заходи. Так до 1993 року у ст. 9 КПК, яка 

визначала порядок звільнення від кримінальної відповідальності з передачею 

матеріалів справи на розгляд комісії по справам неповнолітніх, йшлося про 

те, що суд, прокурор, а також слідчий за згодою прокурора у разі вчинення 

неповнолітньою особою діяння, яке не становить значної суспільної 

небезпеки, можуть припинити стосовно цієї особи кримінальне провадження 

та направити матеріали справи на розгляд комісії по справам неповнолітніх.  

Регулювалася взаємодія органів дізнання, слідства та прокуратури із іншими 

державними органами, в складі яких були широко представлена 

громадськість, що дозволяло залучати суспільство до вирішення досить 

важливого питання – визначення доцільного обсягу кримінальної репресії 

стосовно неповнолітньої особи. Проте застосування примусових заходів 

виховного характеру покладалося лише на суд на підставі ст. 447 КПК, яка 

регламентувала порядок застосування судом до неповнолітньої особи 

примусових засобів виховного характеру. Право ж скасування цього заходу  

у зв’язку із виправленням неповнолітнього покладалося на комісію по 

справам неповнолітніх [230, С. 23-24, 581]. У 1993 р. комісії у справах 

неповнолітніх були позбавлені права вирішувати будь-які питання стосовно 

ПЗВХ. Всі справи про суспільно небезпечні діяння, вчинені неповнолітніми, 

були передані до суду. Постановою Верховної Ради України від 15 листопада 
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1994 р. комісії у справах неповнолітніх були ліквідовані [197, Ст. 432]. 

Розглядувані норми набули нового змісту. Проте є всі підстави розглядати 

факт залучення комісії по справам неповнолітніх до вирішення кримінально-

правового конфлікту як історичний досвід України у впровадженні елементів 

позасудового розгляду справи щодо неповнолітньої особи, коли справа 

вирішувалася взагалі не судовими органами, що є досить актуальним на 

сьогодні, враховуючи загальне спрямування судової системи до євро 

стандартів та позитивного світового досвіду.  

Позитивним законодавчим фактом стало виокремлення у новому КПК 

(2012 р.) спеціальної Глави 38 «Кримінальне провадження щодо 

неповнолітніх», яка містить окремі параграфи, значний перелік норм (з ст. 

484 по ст. 502 КПК), в яких визначається кримінально-процесуальний 

порядок кримінального провадження щодо неповнолітніх. Зокрема 

конкретній регламентації піддаються питання загальних правил 

кримінального провадження щодо неповнолітніх (ст. ст. 484-497) та питання 

застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх, які 

не досягли віку кримінальної відповідальності (ст. ст. 498-502) [109, С. 237-

242]. В змісті кримінально-процесуальних норм як тих, що містяться у Главі 

38 «Кримінальне провадження щодо неповнолітніх», так і тих, що визначені 

в інших Розділах та Главах кримінально-процесуального законодавства, 

проте безпосередньо (або ж опосередковано) стосуються порядку 

притягнення та реалізації кримінальної відповідальності та покарання 

неповнолітніх осіб, відтворюється певна спеціалізація судової системи у 

сфері здійснення кримінальних проваджень щодо неповнолітніх. Здійснення 

кримінального провадження щодо неповнолітнього спеціальним суддею, 

особливий порядок проведення судового засідання та залучення захисника, 

законного представника підозрюваного (обвинуваченого) неповнолітнього 

віку, визначення додаткових обставин, які підлягають встановленню по 

таким справам, надання  особливого значення психолого-

психіатрічнійекспертизі тощо, - є конкретизацією основних вимог, що 
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містяться у загальних засадах кримінального провадження щодо 

неповнолітніх. 

За чинним кримінальним процесуальним законодавством засади 

кримінального провадження визначаються у Главі 2 КПК [112, С. 7-14]. 

Якщо звернутися до конкретного змісту положень статей цієї глави (ст.ст. 7-

29 КПК), маємо зауважити, що загальні засади кримінального провадження, 

які стосуються змісту та форм кримінального провадження, певних 

кримінально-процесуальних понять та категорій, спрямовані в більшості 

своїй на захист прав та законних інтересів суб’єктів кримінального 

правосуддя без відносно їхнього віку. За виключенням трьох положень: 

рівність усіх перед законом передбачає в широкому розумінні наявність 

додаткових гарантій для неповнолітніх під час кримінального провадження 

(ст. 10 КПК); здійснення кримінального провадження в судах усіх інстанцій 

за загальним правилом у відкритому режимі допускає закрите судове 

засідання, якщо обвинуваченим є неповнолітній (ст. 27 КПК); при загальній 

вимозі  виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень під 

час кримінального провадження в розумні строки, уточнюється  той факт, що 

кримінальне провадження щодо  неповнолітньої особи має бути здійснено 

невідкладно і розглянуто в суді першочергово (ст. 28 КПК).  

Відповідно до основних засад кримінального провадження в Україні 

неповнолітні відносяться до особливої категорії осіб, які мають 

користуватися додатковими гарантіями в частині забезпечення законності, 

рівності перед законом та судом, поваги до людської гідності, забезпечення 

прав, свобод та особистої недоторканості під час здійснення кримінального 

правосуддя. Певні конкретні уточнення в положеннях загальних засад 

кримінального провадження щодо неповнолітніх є додатковими гарантіями 

захисту їхніх прав та законних інтересів під час здійснення кримінального 

правосуддя. Проте використання законодавцем таких оціночних категорій як 

«додаткові гарантії», «невідкладно» доводять те, що особливе значення все ж 

таки матиме суб’єктивний фактор. А отже рішення практично залежатиме від 
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суддівського розсуду. В даному випадку ми маємо погодитися із 

Т.І. Дмитришиною, що стратегічною та тактичною підставою обґрунтування 

гуманістичного спрямування кримінального правосуддя щодо неповнолітніх 

має стати перегляд концептуальних основ та принципів призначення 

покарання неповнолітнім: через визначення критеріїв мінімального 

карального впливу та специфічного механізму оцінки пропорційності 

ступеня тяжкості вчиненого діяння та особливих особистісних властивостей 

винної особи; через подальше суттєве обмеження суддівського розсуду та 

наповнення новим змістом дискреційних повноважень судді, що у підсумку 

має бути спрямоване на дотримання прав та особливо важливих інтересів 

неповнолітнього, який перебуває у сфері кримінальної юстиції [Дмитришина 

Т.І. Призначення покарання неповнолітнім в сучасних умовах: дисертація на 

здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук за спец. 12.00.08 – кримінальне право 

та кримінологія; кримінально-виконавче право. – НУОЮА, м. Одеса, 2018 р. 

– 206 с. – С. 160-162; Дмитришина Т.І. Призначення покарання 

неповнолітнім в сучасних умовах: автореферат дисертації на здобуття наук. 

ступ. канд. юрид. наук за спец. 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 

кримінально-виконавче право. – НУОЮА, м. Одеса, 2018 р. – 20 с. – С. 9, 13]. 

Безпосереднім наслідком такого перегляду основ кримінального правосуддя 

щодо неповнолітніх стане більш повна та чітка формалізація відповідних 

кримінально-процесуальних  законодавчих положень.  

До того ж, в загальних засадах кримінального провадження ми не 

знайдемо принципових положень більш узагальненого характеру, які б 

взагалі спрямовували і законодавця, і суб’єктів правозастосування на 

дотримання особливого підходу при вирішенні будь-якого питання щодо 

неповнолітніх, на зміну системи взагалі. Необхідність дотримання 

особливого підходу у відправленні кримінального правосуддя стосовно 

неповнолітніх у широкому розумінні підкреслюється лише на рівні положень 

рекомендаційного характеру. Так сутнісною ознакою різних положень 

рекомендаційного характеру Вищого спеціалізованого суду України (Лист 



168 
 

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних 

справ  - № 223-1134/0/4-13 від 18.07. 2013 «Про деякі питання здійснення 

кримінального провадження щодо неповнолітніх»), Пленуму Верховного 

суду України (Постанови Пленуму Верховного Суду України: «Про практику 

розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного 

характеру» - від 15 травня 2006 р., № 2; «Про практику застосування судами 

України законодавства у справах про злочини неповнолітніх» - від 16 квітня 

2004 р., № 5) [68, С. 106-113, 145-151] є вказівка на те, що сучасні суди 

мають виходити із того, що дотримання прав, свобод та законних інтересів 

неповнолітнього у кримінальному правосудді (як під час досудового 

розслідування, так і у ході судового провадження) має зумовлювати 

особливий підхід та особливий порядок здійснення кримінального 

провадження щодо неповнолітньої особи. До того ж, підкреслюється те, що 

гарантією належного захисту прав та законних інтересів неповнолітньої 

особи у кримінальному правосудді має стати не лише наявність особливостей 

у порядку виконання окремих дій процедурного характеру, але й в цілому 

суттєва зміна системи здійснення судочинства щодо цих осіб.  

Проте ця необхідність суттєвих змін здійснення судочинства щодо 

неповнолітніх має бути визначена на законодавчому рівні. Існує декілька 

чинників, які посилюють актуальність формулювання спеціальних засад по 

відношенню до неповнолітніх. Серед таких наявність досить значної 

кількості суперечностей та невідповідностей між положеннями 

кримінального та кримінально-процесуального законодавства у сфері 

регулювання особливостей кримінальної відповідальності та покарання 

неповнолітніх, взагалі, щодо реалізації звільнення неповнолітніх від 

кримінальної відповідальності із застосуванням ПЗВХ, зокрема. Нажаль 

наступність чинного КПК (порівняно із попереднім КПК 1960 р.) 

відтворюється в законодавчій недосконалості, недостатній чіткості  

кримінально-процесуальних положень, які визначають кримінально-

процесуальний порядок реалізації звільнення від кримінальної 
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відповідальності на підставі ст. 97 КК. До сьогодні ця недосконалість є 

характерною ознакою чинного кримінально-процесуального законодавства 

(про що більш конкретно в наступних підрозділах). Виокремлення 

особливостей кримінального правосуддя щодо неповнолітніх передбачає 

з’ясування того, наскільки чинні положення кримінально-процесуального 

законодавства в зазначеній сфері оптимальні за обсягом та змістом,  чи 

відповідають  своїй матеріальній основі – порядку та умов застосування, 

визначених у чинному кримінальному законодавстві? Адже кримінально-

процесуальне законодавство є формою в якій реалізуються положення 

матеріальної галузі права – кримінального права. 

Маємо погодитися із В.О. Меркуловою в тому, що до комплексних 

кримінальних процесуальних проблемних питань у сфері звільнення 

неповнолітніх від кримінальної відповідальності та покарання із 

застосуванням ПЗВХ відносяться ті, які стосуються: відсутності 

відмежування кримінально-процесуального порядку застосування досить 

різних інститутів - звільнення неповнолітніх від кримінальної 

відповідальності із застосуванням ПЗВХ та звільнення неповнолітнього від 

покарання із застосуванням ПЗВХ, які є різними за правовою природою та 

застосовуються на різних стадіях кримінального правосуддя; можливостей 

призначення судом однакових ПЗВХ за злочини різного ступня тяжкості; 

відсутності кримінально-процесуального врегулювання тих ситуацій, коли у 

суду є можливості застосування до неповнолітнього як спеціальних  так і 

загальних (більш пільгових) видів звільнення від кримінальної 

відповідальності; відсутності кримінально-процесуального врегулювання 

конкретного порядку застосування окремих видів ПЗВХ, які вирізняються 

складністю у правозастосуванні, скасування умовного звільнення 

неповнолітнього від кримінальної відповідальності тощо [152, С. 146-152; 

147,C. 41-45]. 

Безумовним є те, що специфічність кримінального провадження щодо 

неповнолітніх як на стадії досудового розслідування, так і на стадії судового 
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розгляду справи та ухвалення відповідного судового рішення про звільнення 

від кримінальної відповідальності має здійснюватися в межах правової 

природи,  порядку та умов застосування звільнення від кримінальної 

відповідальності неповнолітніх, визначених у чинному кримінальному 

законодавстві.  

Наступним чинником є те, що дієве запровадження Україною 

міжнародно-правових стандартів та позитивного досвіду інших країн світу у 

сфері кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх 

передбачатиме подальше удосконалення ювенальної юстиції. Невід’ємною 

складовою ювенальної юстиції є впровадження особливої системи 

судочинства для неповнолітніх правопорушників. Що в свою чергу 

вимагатиме нових концептуальних підходів, а відповідно і спеціальних засад, 

які б безпосередньо стосувалися основ здійснення кримінального правосуддя 

щодо неповнолітніх. Тим більш, якщо на підставі узагальнення зарубіжного 

досвіду, будуть дієво запроваджені в законодавство України нові  за сутністю 

кримінально-правові інститути пробації, медіації, патронації тощо [169, С. 

180, 186]. 

Проте міжнародні стандарти та зарубіжний досвід впливатимуть і на 

реформування чинної системи ПЗВХ та системи видів та розмірів покарання 

щодо неповнолітніх, оскільки значно поширюватимуть уявлення про 

можливості внесення змін у чинне законодавство та удосконалення 

законодавчої техніки. Проблема полягає у тому, що з одного боку, вже 

аксіомою є доктринальні положення щодо необхідності подальшого 

удосконалення багатоколійної системи кримінально-правових заходів 

реагування на суспільно небезпечну поведінку неповнолітньої особи, 

утворення більш гнучкої та багаточисельної системи різних видів заходів 

суто виховного характеру; визначення  видів покарання, які мають 

застосовуватися лише до неповнолітніх. Проте, з іншого боку, до сьогодні не 

існує єдиного бачення щодо напрямків такого реформування. Вирішення цих 

проблем потребує більш поглибленого та нового осмислення змісту та 
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сутності системи суто виховних заходів та покарання для неповнолітніх, що 

також має здійснюватися в межах особливих (специфічних) засад здійснення 

кримінального провадження щодо неповнолітніх. 

Саме в засадах кримінального провадження має відтворитися суттєва 

зміна у підходах щодо законодавчого регулювання порядку застосування 

конкретних кримінально-правових заходів до неповнолітньої особи, яка 

вчинила правопорушення. В першу чергу це має стосуватися примусових 

заходів виховного характеру. Перегляд положень кримінально-

процесуального законодавства (в частині більш поглибленого регулювання 

порядку застосування ПЗВХ) має здійснюватися у відповідності із засадами 

кримінального провадження щодо неповнолітніх осіб.  

Підсумовуючи зазначене у підрозділі слід звернути увагу на наступне. 

Результатом багаточисельних наукових досліджень вітчизняних вчених 

кримінологів та процесуалістів є доведення того, що сфера правового 

регулювання кримінального правосуддя щодо неповнолітніх потребує 

суттєвих змін, обумовлених їхньою соціально-правовою уразливістю, 

необхідністю дотримання міжнародно-правових стандартів та врахуванням 

позитивного зарубіжного досвіду. 

 Не заперечуючи наявність підстав для впровадження кардинальних змін 

у відправлення кримінального правосуддя щодо неповнолітніх шляхом 

впровадження елементів відновного правосуддя, різних форм вирішення 

кримінально-правового конфлікту поза сферою здійснення традиційного 

кримінального провадження (з залученням певних верств громадянського 

суспільства), - тим не менш, вважаємо, що проблеми удосконалення 

механізму правового регулювання традиційної вітчизняної системи 

кримінального провадження щодо неповнолітніх є наразі нагальними та 

першочерговими. Зокрема, усунення суперечностей, недостатньої чіткості та 

повноти чинних кримінально-процесуальних  положень, які стосуються 

реалізації звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності. 
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 І це реформування має торкнутися вищого теоретичного рівня – 

визначення загальних засад (принципів) кримінального провадження щодо 

неповнолітніх, шляхом уточнення певних їхніх сутнісних особливостей. Має 

бути законодавчо зафіксованою доцільність поглиблення специфічності 

здійснення судочинства щодо неповнолітніх. Наявність у ст.ст. 10, 27, 28 

КПК Глави 2 «Засади кримінального провадження» певних виключень та 

уточнень щодо реалізації принципів рівності перед законом та судом, 

гласності та відкритості судового провадження, здійснення провадження в 

розумні строки по відношенню до неповнолітніх, - є недостатнім. Ці 

виключення містять оціночні категорії, реалізація яких суттєво залежить від 

суддівського розсуду. 

 В той же час особливий підхід у визначенні критеріїв співвідношення 

тяжкості вчиненого діяння та особистісних властивостей (соціального, 

психофізичного характеру) неповнолітньої особи, у встановленні 

справедливої пропорційності між ступенем суспільної небезпеки злочину та 

доцільним обсягом суворості кримінально-правових заходів та кримінально-

процесуального примусу, у здійсненні особливого порядку кримінального 

провадження щодо неповнолітньої особи, - існує лише на рівні  актів 

правозастосування і має рекомендаційний характер. Звуження сфери 

дискреційних повноважень суду, а отже меж суддівського розсуду, 

відповідно, більша чіткість та повнота правового регулювання порядку 

кримінального провадження щодо неповнолітнього, його звільнення від 

кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів 

виховного характеру, - мають обумовлюватися законодавчими вимогами 

щодо здійснення особливого підходу (порядку) у здійсненні кримінального 

правосуддя щодо неповнолітньої особи. 

 Особливий порядок правового регулювання розглядуваної сфери 

кримінальних процесуальних відносин, здійснення кримінального 

провадження щодо неповнолітніх є сутнісною складовою специфічного 

змісту принципу рівності громадян перед законом та судом. Відповідно, має  
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бути відтвореним у спеціальній нормі – ст. 10-1 КПК «Додаткові гарантії 

забезпечення рівності неповнолітніх перед законом та судом», яка б 

поглиблювала розуміння змісту та сутності даного принципу щодо 

неповнолітніх, впливала б на законодавчий підхід у формулюванні змісту 

конкретних кримінально-процесуальних положень, взагалі, законодавче 

регулювання порядку застосування конкретних кримінально-правових 

заходів до неповнолітньої особи, яка вчинила правопорушення, зокрема. В 

першу чергу це має стосуватися примусових заходів виховного характеру. 

Перегляд положень кримінально-процесуального законодавства (в частині 

більш поглибленого регулювання порядку застосування ПЗВХ) має 

здійснюватися у відповідності із засадами кримінального провадження щодо 

неповнолітніх осіб. 

 

3.2. Звільнення неповнолітніх від кримінальної  відповідальності із 

застосуванням примусових заходів виховного характеру: наступність 

кримінального процесуального законодавства 

 

Окремим напрямком нашого дослідження є процесуальний порядок 

звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх із застосуванням 

примусових заходів виховного характеру, передбаченого ст. 97 КК. Цей 

спеціальний умовний вид звільнення стосується особливої категорії 

правопорушників - неповнолітніх осіб, регламентується певною 

відокремленою системою норм кримінального та кримінально-

процесуального законодавства, а отже заслуговує на окремий більш 

поглиблений аналіз. 

Якщо дотримуватися тієї тези, що стратегічним напрямком 

реформування кримінального процесуального законодавства щодо 

неповнолітніх має стати суттєва зміна у концептуальних підходах до 

законодавчого регулювання сфери кримінального правосуддя, - то маємо 

визнати і те, що чинні положення правових норм КПК, які стосуються 



174 
 

реалізації звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності, є 

недосконалими та суперечливими. Практично сталими є проблеми: 

конкуренції між  загальними, в певному цензі більш пільговими видами 

звільнення (ст.ст. 45-48 КК) та спеціальним видом звільнення 

неповнолітнього від кримінальної відповідальності із застосуванням ПЗВХ 

(ст. 97 КК); порядку підготовки та направлення клопотання щодо реалізації 

кримінально-правових положень, визначених у ст. 97 КК; кримінально-

процесуального розмежування порядку реалізації інститутів, передбачених 

ст.ст. 97 та 105 КК; конкретизації кримінальних процесуальних положень 

щодо скасування умовного звільнення неповнолітнього від кримінальної 

відповідальності тощо. 

Дійти певних висновків, крім відтворення конкретних результатів 

сучасних наукових досліджень у зазначеній сфері, маємо на підставі 

системно-правового аналізу правових норм на декількох рівнях - на рівні 

співставлення відповідних кримінально-процесуальних положень 

попереднього та чинного законодавства України (з метою визначення 

наступності правових положень у зазначеній сфері регулювання); на рівні 

безпосереднього співвідношення змісту чинних положень, які містяться 

безпосередньо у Главі 24 КПК і стосуються, крім іншого,  звільнення від 

кримінальної відповідальності (ст. ст. 286, 288, 289, 292 КПК) та у Главі 38, 

присвяченій кримінальному провадженню щодо неповнолітніх (ст.ст. 484-

502 КПК), так і тих положень, які містяться в інших Главах КПК, проте 

опосередковано стосуються нашого дослідження. В основу аналізу покладені 

зміст не лише правових норм  чинного КПК, але й кримінально-правових 

положень, які стосуються підстав та умов застосування звільнення 

неповнолітніх від кримінальної відповідальності із застосуванням ПЗВХ 

(ст.ст. 97 та 105 КК) [102, С. 42, 44; 109, С. 152-154, 157, 237 - 240]. 

Глава 38, яка регламентує особливості кримінального провадження 

щодо неповнолітніх, не містить безпосередньо норми, яка б стосувалися 

визначення особливостей застосування інституту звільнення неповнолітніх 
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від кримінальної відповідальності як такого. Безпосередньо цього питання 

стосуються лише положення ст. 497 КПК, які визначають порядок  

застосування ПЗВХ. Отже в нашому аналізі маємо керуватися як 

безпосередньо даною нормою, так і враховувати загальні вимоги ст.ст. 286 та 

288 КПК щодо порядку звільнення від кримінальної відповідальності та 

порядку дій суду, форми судового рішення у разі встановлення підстав для 

звільнення від кримінальної відповідальності. Той факт, що в чинному 

законодавстві положення, які безпосередньо (або ж опосередковано) 

стосуються кримінально-процесуального порядку звільнення неповнолітніх 

від кримінальної відповідальності, містяться у різних Розділах та Главах 

чинного КПК ускладнює їх системне сприйняття та визначення того, 

наскільки чинне законодавство повно та дієво сприяє реалізації кримінально-

правового інституту звільнення неповнолітніх від кримінальної 

відповідальності на підставі ст. 97 КК.  

Враховуючи те, що звільнення неповнолітніх від кримінальної 

відповідальності із застосуванням ПЗВХ (на підставі ст. 97 КК) хоча і є  

спеціальним видом звільнення, оскільки застосовується до специфічної 

категорії осіб, що вчинили суспільно небезпечне діяння, - проте він  є 

складовою загального кримінально-правового та кримінально-

процесуального інституту звільнення від відповідальності. Актуальності 

набуває проблема конкуренції загальних видів та даного спеціального виду  

звільнення неповнолітньої особи від кримінальної відповідальності. Значення 

цього питання посилюється тому, що саме в цій проблемі відтворюється 

сутність та зміст доцільного обсягу правообмежень, суворості кримінально-

правового та кримінально-процесуального примусу. Вирішення цього 

питання цілковито залежить від суддівського розсуду та суб’єктивної оцінки 

суддею конкретних обставин справи. 

Суд може звільнити неповнолітнього, який вперше вчинив злочин 

невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, від 

кримінальної відповідальності із застосуванням ПЗВХ лише за умови, якщо 
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на підставі оцінки всіх обставин справи та даних щодо цієї особи дійде 

висновку про можливість його виправлення без застосування покарання (ч. 1 

ст. 97 КК). Загальні засади застосування примусових заходів виховного 

характеру, на відміну від загальних засад призначення покарання, в КК 

прямо не визначені. Більш широке тлумачення кримінально-правових норм, 

які визначають загальні правила, якими має керуватися суд під час 

призначення покарання неповнолітній особі (ст.ст. 65-67, 103 КК), дозволяє 

дійти висновку, що саме ці правила обумовлюють будь-яке рішення суду 

щодо доцільного обсягу кримінальної репресії щодо неповнолітньої особи, а 

відповідно і щодо обрання виду звільнення від кримінальної відповідальності 

(загального чи спеціального), взагалі, і щодо обрання доцільного 

конкретного виду (видів) та строків ПЗВХ, зокрема. Отже рішення суду як 

щодо застосування загального виду звільнення, так і спеціального виду 

звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням ПЗВХ має у 

своїй основі оцінку: характеру та  ступеню суспільної небезпеки вчиненого 

злочину; ступеню небезпечності особи винного; обставин, які пом'якшують 

чи обтяжують покарання за цей злочин, якби воно насправді 

призначалося;умов життя та виховання неповнолітнього; вплив дорослих; 

рівень його розвитку [102, С. 23, 24, 44]. 

Загальні та спеціальні правила, якими має керуватися суд під час 

призначення покарання неповнолітній особі, визначені у ст.ст. 65-67, 103 КК, 

набули суттєвої конкретизації у кримінально-процесуальних положеннях 

Глави 38 КПК: у конкретному переліку обставин, що підлягають 

встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх (ст. 485 

КПК), у наданні особливого значення здійснення комплексної психолого-

психіатричної і психологічної експертизи неповнолітнього підозрюваного чи 

обвинуваченого (ст. 486 КПК), у виокремленні безпосередньо тих питань, які 

суд має з’ясувати під час дослідження умов життя та виховання 

неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого (ст. 487 КПК) [109, С. 

237-238]. І знову ж таки, дані кримінально-процесуальні правила є основою 
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для прийняття будь-якого рішення суду, стосовно будь-якого виду звільнення 

від кримінальної відповідальності, а отже як загального, так і спеціального.  

В цьому випадку не можна оминути той історичний законодавчий факт, 

що попереднє кримінально-процесуальне законодавство все ж таки містило 

спеціальну вказівку на необхідність перевірки тих обставин, які  мають 

істотне значення для вирішення питання про застосування ПЗВХ. Про це 

йшлося у ч. 3 ст. 447 КПК 1960 р., яка регламентувала порядок застосування 

до неповнолітнього ПЗВХ [111, С. 265-266]. Наявність аналогічного 

положення в чинному законодавстві, як на нашу думку, мало б особливе 

значення, оскільки в широкому розумінні вимагала б від суду більш 

прискіпливо вивчати ті обставини, які б дозволили вирішити питання щодо 

конкуренції видів звільнення від відповідальності на користь інтересів 

неповнолітнього, визначитися із найбільш доцільним  та дієвим ПЗВХ. 

Проблемою чинного кримінального та кримінального процесуального 

законодавства є те, що зазначена позитивна посткримінальна поведінка 

неповнолітнього може бути складовою підстав застосування як загальних 

видів звільнення, так і спеціального виду звільнення від кримінальної 

відповідальності. Проте, порівняно із розглядуваним спеціальним видом 

звільнення неповнолітньої особи від кримінальної відповідальності на 

підставі ст. 97 КК, окремі загальні види звільнення від відповідальності 

(ст.ст. 45, 46, 48 КК) є більш пільговими, оскільки є безумовними і не 

потребують застосування ПЗВХ. 

Чи розв’язує чинне кримінальне процесуальне законодавство це 

питання? Ні. Відповідь ми можемо знайти лише у рекомендаціях Пленуму 

Верховного Суду України. Проте зміст п. 2 Постанови Пленуму Верховного 

Суду України «Про практику розгляду судами справ про застосування 

примусових заходів виховного характеру» містить два суперечливих 

положення. Спочатку йдеться про те, що суд у кожному випадку вирішення 

питання про відповідальність неповнолітнього за злочини невеликої та 

середньої тяжкості має обов’язково обговорити можливість застосування до 
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нього ПЗВХ. Проте в останньому абзаці цього пункту вже йдеться про те, 

якщо  в матеріалах справи зазначені і інші підстави  для звільнення, крім 

визначених у ст.ст. 97 та 105 КК (наприклад, передбачені статтями 45-49 

КК), і які за правовими наслідками є більш сприятливими для забезпечення 

інтересів неповнолітньої особи, мають бути обрані саме ці підстави [68,  С. 

106-113]. Тож дані положення не надають відповіді на питання: - «Чи слід 

розглядати рекомендацію судам обов’язково обговорити можливість 

застосування до неповнолітнього ПЗВХ як підтвердження першочерговості 

застосування спеціального виду звільнення від кримінальної 

відповідальності?» 

Проблема вибору судом виду звільнення неповнолітньої особи від 

кримінальної відповідальності тісно пов’язана із такими більш вузькими 

питаннями як об’язковість застосування ПЗВХ у разі звільнення 

неповнолітнього від відповідальності, кількість та зміст клопотань, які має 

прокурор направляти до суду щодо неповнолітньої особи. Маємо погодитися 

із В. О. Меркуловою в тому, що положення, які містяться безпосередньо у ст. 

97 КК, свідчить на користь того, що можливість застосування спеціального 

виду звільнення на підставі ст. 97 КК передбачає обов’язковість застосування 

ПЗВХ [147, С.56-61 ]. Дійсно у даній нормі спочатку йдеться про те, що суд, 

за наявності підстав, може звільнити неповнолітнього від кримінальної 

відповідальності  у разі можливості його виправлення без застосування 

покарання (факультативний характер прийняття рішення). Проте далі 

зазначається про те, що у цих випадках суд застосовує до неповнолітнього 

ПЗВХ. Відповідно до такої редакції кримінального законодавства, прийняття 

судом рішення про звільнення неповнолітнього від кримінальної 

відповідальності та застосування ПЗВХ носить імперативний (обов’язковий) 

характер. Отже без урахування згоди неповнолітнього та його представника 

[102, С. 42].  

Тож важливим, з точки зору правозастосування, є те, як ця ситуація 

регламентується кримінальним процесуальним законодавством. До того ж, 
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доцільним є здійснення аналізу цього питання з точки зору його наступності, 

на підставі порівняльного аналізу змісту відповідних норм у КПК 1960р. та 

чинного КПК 2012 р. Адже вироблення пропозицій щодо удосконалення 

законодавствапотребує більш поглибленого системно-правового та 

історичного дослідження положень чинного та попереднього кримінально-

процесуального законодавства. З одним уточненням. Аналізу 

піддаватимуться відповідні норми (ст.ст. 7-1, 9, 447 КПК 1960 р.) саме в тій 

редакції, якої вони набули у зв’язку із набранням чинності новим 

Кримінальним кодексом у 2001 р. Оскільки вони теж стосувалися реалізації 

кримінально-правових положень, визначених у ст. ст. 97 та 105 КК. А це 

значна обставина, яка дозволяє визначитися як із позитивними, так і  

негативними аспектами наступності кримінального процесуального 

законодавства в частині реалізації положень ст. 97 КК та ч. 2 ст. 105 КК. 

Зміст ч. 1 та 2 ст. 7-1 КПК 1960 р., де йдеться про закриття 

кримінальної справи у зв’язку із застосуванням до неповнолітнього ПЗВХ, в 

порядку, передбаченому ст. 447 цього кодексу, якщо обвинувачений 

(підсудний) проти цього не заперечують свідчить, що згода на звільнення від 

кримінальної відповідальності передбачає і згоду на застосування ПЗВХ. 

Оскільки вони нерозривно в даному випадку пов’язані між собою, прокурор 

або слідчий виносять єдину постанову про звільнення від кримінальної 

відповідальності  із застосуванням ПЗВХ і направляють її разом із іншими 

матеріалами до суду. На користь такого висновку свідчить і редакція ч. і ст.  

9 КПК 1960 р.,  яка має назву «Порядок звільнення від кримінальної 

відповідальності із застосуванням до неповнолітнього ПЗВХ» Йдеться про 

те, що прокурор, слідчий за згодою прокурора на підставі ч. 1 ст. 97 КК 

виносять мотивовану постанову про направлення справи до суду для 

вирішення питання про  звільнення неповнолітнього від кримінальної 

відповідальності. Про ПЗВХ йдеться лише в назві статті, і нічого – в змісті. 

Логічним є сприйняття цього змісту як доведення факту складання єдиної 

постанови, а відповідно і того, що звільнення від кримінальної 



180 
 

відповідальності на підставі ст. 97 КК в обов’язковому порядку передбачає 

застосування  ПЗВХ. Насамкінець, це доводить і ч. 2 ст. 447 КПК, де  йдеться 

про те, що суд виносить ухвалу про закриття справи та застосовує ПЗВХ  у 

разі надходження матеріалів в порядку передбаченому ст. 9 КПК, а отже у 

разі надходження мотивованої постанови про звільнення неповнолітньої 

особи від кримінальної відповідальності [111, С. 10, 12-13, С. 265-266]. 

Тож комплексне системно-правове тлумачення ч. 1 та 2 ст. 7-1 КПК, ст. 

9 КПК та ч. 2 ст. 447 КПК доводять, що звільнення від кримінальної 

відповідальності, пов’язане із застосуванням ПЗВХ, -  це спеціальний вид  

звільнення, який обов’язково має бути поєднаним із застосуванням ПЗВХ. 

Якщо не застосовуються ПЗВХ, це вже інший вид звільнення неповнолітніх 

від кримінальної відповідальності (загальний). А відповідно, коли йдеться 

про згоду обвинуваченого на застосування ПЗВХ, мається на увазі і згода на 

факт звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 97 КК.  До 

того ж, за попереднім законодавством передбачалося складання  єдиної  

постанови  на звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності 

із застосуванням ПЗВХ, оскільки закон не містив вимоги щодо  складання  

окремої постанови про застосування ПЗВХ.  

Проте цікавим є те, що ці питання практично оминалися у коментарях 

кримінально-процесуального законодавства того часу, як щодо закону, який 

діяв за чинності КК 1960 р., так і часів чинності КК 2001 р. Окремі з них 

вирізнялися наявністю доволі коротких коментарів, з зазначенням в значній 

мірі  кримінально-правових підстав (до ст. 9 КПК), або ж взагалі відсутністю 

будь-яких коментарів (до ст. 447 КПК). Звертає на себе увагу те, що і в 

кримінальному, і в кримінально-процесуальному законодавстві відсутня була 

конкретна диференціація суспільно-небезпечних діянь (кримінальних 

правопорушень) в залежності від їхньої тяжкості. Використовувалися більш 

узагальнені  визначення (порівняння): злочини, що не являли собою великої 

суспільної небезпеки [175, С. 25, 613]. В інших коментарях в частині 

тлумачення положень ст. 9 КПК, що  визначала порядок звільнення від 
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кримінальної відповідальності із застосуванням до неповнолітнього 

примусових заходів виховного характеру, та ст. 447 КПК, що регламентувала 

порядок застосування до неповнолітнього ПЗВХ), - концентрувалася увага на 

тому, що закриття справи з використанням ПЗВХ стосується  обвинуваченого 

(має бути пред’явлене обвинувачення); особи, яка вчинила злочин невеликої 

тяжкості, за своїми особистісними властивостями не становить великої 

суспільної небезпеки; особи, виправлення якої є можливим без застосування 

покарання; надавався конкретний перелік та зміст окремих ПЗВХ, 

визначених у ч. 2 ст. 105 КК [226, С. 85-86, 1033-1034]. Отже переважно 

надавалося тлумачення кримінально-правових підстав та змісту окремих 

ПЗВХ, зазвичай найсуворішого, пов’язаного із направленням  

неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи. Тож ми не 

знайдемо відповіді  на визначену нами проблему. 

Чинне кримінальне процесуальне законодавство також не додає 

чіткості та роз’яснень щодо вирішення розглядуваного питання. Оскільки у 

Главі 38, як вже йшлося, не визначається безпосередньо порядок звільнення 

неповнолітнього від кримінальної відповідальності, а йдеться лише про 

порядок застосування ПЗВХ (ст. 497 КПК), маємо додатково керуватися 

положеннями ст. 286 КПК. Отже визначення загалом порядку реалізації 

кримінально-правового інституту звільнення від кримінальної 

відповідальності неповнолітнього із застосуванням ПЗВХ (ст. 97 КК) є 

можливим лише на підставі системно-правового аналізу змісту двох норм: 

ст.ст. 286 та 497 КПК. В цих нормах окремо йдеться про порядок 

застосування звільнення та  необхідність отримання згоди неповнолітнього 

на застосування звільнення (ст. 286 КПК), окремо про порядок застосування 

ПЗВХ та необхідність отримання згоди на застосування ПЗВХ (ст. 497 КПК). 

До того ж, у ч. 1 ст. 292 КПК міститься уточнення того, що клопотання про 

застосування ПЗВХ має відповідати вимогам ст. 291 КПК (вимоги до змісту 

обвинувального акту) та містити інформацію про захід виховного характеру, 

який пропонується застосувати [102, С. 42, 44; 109, С. 152, 157, 240]. Отже 
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буквальне та системне тлумачення приводять до висновку, що прокурор на 

стадії досудового розслідування має готувати два клопотання: на підставі ч. 2 

ст. 286 КПК - щодо звільнення від кримінальної відповідальності (про ПЗВХ 

не йдеться); на підставі ч. 1 ст. 497 КПК та ч. 1 ст. 292 КПК – щодо 

застосування ПЗВХ (про звільнення від відповідальності не йдеться).  

До речі, в чинних коментарях до нового закону також йдеться окремо 

про складання клопотання щодо звільнення від кримінальної 

відповідальності неповнолітньої особи, окремо про складання клопотання 

щодо застосування ПЗВХ. Так під час коментування змісту статей 286 та 288 

КПК, які визначають порядок звільнення від кримінальної відповідальності 

та порядок розгляду судом клопотання прокурора про звільнення від 

кримінальної відповідальності, взагалі не виокремлюються види звільнення, 

а відповідно нічого не згадується про спеціальний вид звільнення щодо 

неповнолітніх [107, С. 709-711]. 

Такий підхід у коментуванні даних норм свідчить на користь того, що 

всі ці положення стосуються будь-якого виду звільнення, а відповідно 

передбачають окреме складання клопотання про звільнення неповнолітньої 

особи від відповідальності (окрім клопотання щодо застосування ПЗВХ). А 

щодо коментування ст. 497 КПК, переважно повторюється зміст вище 

зазначеної ст. 292 КПК, йдеться про те, що «клопотання  про застосування 

ПЗВХ має відповідати вимогам щодо змісту обвинувального акту, а також 

містити інформацію про захід виховного характеру, який пропонується 

застосувати» [108, С. 396]. 

Наступною проблемою, яку ми маємо розглянути, є питання 

розмежування кримінально-процесуального порядку застосування звільнення 

від кримінальної відповідальності неповнолітніх із застосуванням ПЗВХ та 

звільнення неповнолітніх від покарання із застосуванням ПЗВХ. 

Загальновизнаним є те, що ефективність здійснення кримінального 

правосуддя щодо неповнолітніх, у широкому розумінні цієї соціально-

правової та соціально-психологічної категорії, крім іншого, в значній мірі 
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залежить від дієвості та системної відповідності положень кримінального та 

кримінально-процесуального законодавства. Необхідність комплексного 

сприйняття, тлумачення, застосування цих положень обумовлюється їхнім 

досить тісним системним зв’язком. Відповідно до кримінального 

законодавства особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх та 

покарання, передусім, відтворюються у можливості застосування 

спеціального виду звільнення від кримінальної відповідальності (ст. 97 КК) 

та покарання (ст. 105 КК), які супроводжуються призначенням примусових 

заходів виховного характеру (далі ПЗВХ), передбачених ч. 2 ст. 105 КК. За 

сутністю реакції держави на вчинене діяння, ці інститути полягають у різних 

кримінально-правових наслідках: у відмові держави у застосуванні 

кримінальної відповідальності взагалі (у разі застосування ст. 97 КК);  у 

реалізації специфічної форми кримінальної відповідальності (у разі 

застосування ст. 105 КК). Відповідно вони  застосовуються на різних етапах 

кримінального правосуддя: звільнення від кримінальної відповідальності із 

застосуванням ПЗВХ як на стадії досудового розслідування, так і судового 

розгляду справи; звільнення від покарання із застосуванням ПЗВХ – на стадії 

судового провадження та постановлення вироку.  

Проблеми кримінального процесуального законодавства щодо 

визначення порядку реалізації кримінально-правових інститутів, 

передбачених ст.ст. 97 та 105 КК,  умовно кажучи, «започатковані» ще 

попереднім законом – КПК 1960 р. З одного боку, позитивним є те, що даний 

кодекс (станом на час набуття чинності КК 2001 р.) містив окрему норму – 

ст. 9 КПК, яка безпосередньо визначала порядок звільнення від кримінальної 

відповідальності із застосуванням до неповнолітнього примусових заходів 

виховного характеру [111, С. 12-13]. 

Проте, з іншого боку,  зміст ст. 447 КПК 1960 р., яка регламентувала  

конкретний порядок застосування до неповнолітніх примусових заходів 

виховного характеру,  вже підтверджував  відсутність  чіткого розмежування 

кримінального процесуального порядку застосування зазначених інститутів. 
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Йшлося про те, що коли суд при розгляді кримінальної справи прийде до 

висновку про можливість виправлення неповнолітнього, який вчинив злочин 

невеликої або середньої тяжкості, без застосування покарання, він виносить 

ухвалу (суддя – постанову) про закриття кримінальної справи і вирішує 

питання про застосування до неповнолітнього одного з примусових заходів 

виховного характеру [111, С. 265]. Дана редакція положень розглядуваної 

статті попереднього кримінально-процесуального законодавства 

ускладнювала розуміння того, про який взагалі вид звільнення йдеться у 

даній правовій нормі. Те, що в цій нормі йшлося про злочини невеликої та 

середньої тяжкості свідчило про те, що визначений кримінально-

процесуальний порядок стосується застосування примусових заходів 

виховного характеру лише у разі звільнення неповнолітнього від покарання, 

отже статті 105 КК. Саме в ній в якості однієї із кримінально-правових 

підстав визначалася відповідна ступінь тяжкості вчиненого злочину (злочин 

невеликої або середньої тяжкості). Проте, з іншого боку, винесення судом 

ухвали (суддею – постанови) про закриття кримінальної справи є елементами 

кримінально-процесуального порядку звільнення від кримінальної 

відповідальності, а не звільнення від покарання. Тож комплексне 

співвідношення змісту ст.ст. 9 та 447 КПК 1960 р. доводили наявність досить 

суттєвих суперечностей як між положеннями кримінального та кримінально-

процесуального законодавства, так і між конкретними правовими нормами 

попереднього КПК. 

Відсутність розмежування за кримінально-процесуальним  порядком 

звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності та покарання 

неповнолітніх за попереднім КПК надавала підстави для досить широкого 

(під час навіть протилежного за змістом) його тлумачення в доктрині як 

кримінального, так і кримінально-процесуального права. Особливістю є те, 

що в більшості випадків висновки щодо правової природи кримінально-

правових інститутів, передбачених ст.ст. 97 та 105 КК ґрунтувалися 
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насамперед на аналізі змісту положень кримінально-процесуального права, 

що містилися у попередньому КПК 1960 р. 

Враховуючи те, що більш буквально та вузько тлумачаться положення 

законодавства у науково-практичних коментарях та підручниках, маємо 

спершу звернутися до їхнього змісту. Так в одних коментарях щодо статей, 

які стосувалися порядку закриття кримінальної справи у зв’язку із 

застосуванням ПЗВХ (ст. 7-1 КПК) та порядку застосування ПЗВХ (ст. 447 

КПК) наголос робиться на випадках закриття кримінальної справи за 

нереабілітуючих обставин, коли здійснюється звільнення від 

відповідальності та покарання тієї особи, яка визнана винною у вчиненні 

злочину. Стверджується, що у ст. 447 КПК йдеться про звільнення від 

покарання із застосуванням ПЗВХ, надається перелік та зміст конкретних 

ПЗВХ, визначених у ч. 2 ст. 105 КК. Уточнюється, хто може бути 

направлений до спеціальної навчально-виховної установи [226, С. 79-80, 

1033-1034]. 

Недостатня конкретизація законодавчих положень спонукала до 

пошуків відповіді на ті питання, які були суто процесуального характеру. Так 

досить тривалий час предметом обговорення в доктрині кримінального та 

кримінально-процесуального права були суттєві питання кримінально-

процесуального значення:  «Чи призначає суд покарання, від якого потім 

звільняє особу, чи не призначає?»     «Чи суд постановляє вирок взагалі ?» 

В одних випадках в доктрині права (М.І. Мельник, М.І. Хавронюк) 

йшлося про те, що «суд постановляє вирок, визначає покарання, встановлює 

його вид та розмір, постановляє про звільнення від покарання на підставі ст. 

105 КК і одночасно призначає певний вид примусового заходу виховного 

характеру» [174, С.  221, 231, 232].В інших (М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. 

Борисов), - йшлося про те, що «суд постановляє обвинувальний вирок без 

призначення покарання, одночасно з призначенням примусових заходів 

виховного характеру» [97, С. 374, 380]. 
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 Досить різні тлумачення, а відповідно висновки та пропозиції 

містилися у спеціальних наукових дослідженнях як таких, що безпосередньо 

та опосередковано обирали цю проблему у якості предмета аналізу.Так 

окремі кримінологи (В.М.Бурдін) справедливо  звертали увагу на те, що ще 

за радянського часу ті вчені, які вважали застосування примусових заходів  

особливою, специфічною формою кримінальної відповідальності(Л.В. 

Багрій-Шахматов, В.С. Прохоров, О.І. Санталов, М.О. Стручков, 

О.М. Таргабаєв, О.Л. Цветинович тощо), доводили доцільність, подібно 

зарубіжному досвіду (Білоруська РСР, Молдавська РСР, Естонська РСР, 

Латвійська РСР), визначитися у КПК із тим, що суд має застосовувати 

примусові заходи виховного характеру (як форму кримінальної 

відповідальності) лише обвинувальним вироком [22, С. 68]. Тож такий підхід 

був пов’язаний із обґрунтуванням доцільності звільнення від кримінальної 

відповідальності неповнолітніх взагалі без застосування ПЗВХ. До речі ця 

позиція знайшла своє подовження у сучасних дослідженнях кримінологів, які 

присвячені безпосередньо пошукам шляхів підвищення ефективності впливу 

на неповнолітніх примусових заходів виховного характеру. (Про що 

безпосередньо в наступному підрозділі). 

Чинний закон не містить ані слова про процесуальний порядок 

застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх осіб, 

які вчинили злочин невеликої тяжкості вдруге, середньої тяжкості, у разі їх 

звільнення від покарання на підставі ст.105 КК. В даному випадку більш 

докладно маємо проаналізувати зміст ст.497 КПК, яка визначаєпорядок 

застосування до неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів 

виховного характеру. Чинний зміст ч. 1 ст. 497 КПК, в якому йдеться «якщо 

під час досудового розслідування прокурор дійде висновку про можливість 

виправлення неповнолітнього, який обвинувачується у вчиненні вперше 

кримінального проступку, злочину невеликої тяжкості або необережного 

злочину середньої тяжкості без застосування кримінального покарання, він 

складає клопотання про застосування до неповнолітнього обвинуваченого 
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примусових заходів виховного характеру і надсилає його до суду» [109, С. 

240] - доводить, що називаються лише ті кримінально-правові підстави, які 

мають обумовлювати  рішення  суду про звільнення від кримінальної 

відповідальності (вчинення злочину невеликої тяжкості, необережного 

злочину середньої тяжкості вперше, можливість виправлення без 

застосування покарання). Отже підстави, які пов’язуються із характером 

вчиненого злочину, стосуються лише факту реалізації положень ст. 97 КК. 

За такою редакцією зазначеної кримінально-процесуальної норми 

немає можливості не лише з’ясувати відмінності у процесуальному порядку 

застосування примусових заходів виховного характеру у разі звільнення 

неповнолітнього від кримінальної відповідальності (ст. 97 КК) та у разі 

звільнення неповнолітнього від покарання (ст. 105 КК), але й взагалі 

упевнитися у наявності цих особливостей. 

Зміст ч. 3 ст. 497 КПК, де йдеться про те, що «під час судового 

розгляду суд за наявності підстав, передбачених ч. 1 цієї статті, може 

прийняти рішення про застосування до неповнолітнього обвинуваченого 

примусових заходів виховного характеру, передбачених законом України про 

кримінальну відповідальність» [19, С. 240], - якщо його тлумачити 

буквально, теж підтверджує звільнення від кримінальної відповідальності, 

оскільки згадується ч. 1 даної статті. Проте словосполучення «застосування 

до неповнолітнього обвинуваченого ПЗВХ, передбачених законом України 

про кримінальну відповідальність» свідчить про недосконалість цієї норми, 

оскільки Закон України про кримінальну відповідальність (КК) передбачає 

застосування ПЗВХ і під час реалізації ст. 105 КК (звільнення 

неповнолітнього від покарання). До того ж, стадія судового розгляду справи 

це і попередній розгляд справи, і етап безпосередньо судового провадження 

та постановлення вироку суду. А отже може стосуватися прийняття судом 

рішення як про звільнення від відповідальності, так і звільнення 

неповнолітнього від покарання із застосуванням ПЗВХ, залежно від обставин 

справи та особистісних властивостей неповнолітнього.  
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Проте зміст ч. 3 ст. 447 КПК заслуговує на нашу увагу і з іншого 

приводу – з точки зору конкретизації в правовій нормі характеру судового 

рішення.У ч. 3 ст. 497 КПК  йдеться про те, що «під час судового розгляду 

суд за наявності підстав, передбачених ч. 1 цієї статті, може прийняти 

рішення про застосування до неповнолітнього обвинуваченого примусових 

заходів виховного характеру, передбачених законом України про 

кримінальну відповідальність» [109, С. 240]. Вважаємо, що в даній редакції 

положення носить доволі узагальнюючий характер. За такою редакцією 

зазначеної кримінально-процесуальної норми немає можливості визначитися 

із тим у якій формі завершується розгляд судом справи, якої форми набуває 

рішення суду. Відповідно до ст. 369 КПК на стадії судового провадження 

першої інстанції є два види рішень суду: вирок та ухвала. Слід відмітити те, 

що законодавець це питання конкретизує стосовно неповнолітніх, які не 

досягли віку кримінальної відповідальності: судовий розгляд завершується 

постановленням ухвали про застосування цих заходів (ст. 500 КПК). Такий 

же підхід має бути і в даному випадку. Оскільки ми вже дійшли висновку, що 

у ст. 497 КПК йдеться лише про звільнення від кримінальної 

відповідальності, то в вочевидь мова може йти лише про ухвалу суду [134, 

с.490-493]. 

І як вже йшлося у попередньому розділі, не додають чіткості чинному 

законодавству і кримінальніи процесуальні положення щодо визначення 

суб’єкта, якій має піддаватися впливу ПЗВХ.Словосполучення «отримавши 

згоду підозрюваного» та «провадження, яке надійшло до суду з 

обвинувальним актом» у ч. 2, 4 ст. 286 КПК, та твердження про те, що «суд 

своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє 

підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку 

встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну 

відповідальність» у ч. 3 ст. 288 КПК, - свідчать про те, що клопотання про 

звільнення може стосуватися як підозрюваного, так і обвинуваченого, 

відповідно якого матеріали вже надійшли до суду. Проте у ст. 497 КПК і в 
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назві норми, і в змісті ч. 1 та ч. 2 статті йдеться лише про неповнолітнього 

обвинуваченого: визначаються підстави складання прокурором під час 

досудового розслідування  клопотання про застосування ПЗВХ, вимагається 

згода  лише обвинуваченого. 

За наявності такої невизначеності та суперечливості в законі і зміст 

коментарів до нього не відрізняється чіткістю та конкретністю щодо цих 

питань. Так в окремих коментарях до ст. 286 КПК докладно розглядаються 

кримінально-правові підстави застосування загальних видів звільнення від 

кримінальної відповідальності(ст. 45, 46, 47, 48, 49), надається перелік 

підстав для застосування спеціальних видів звільнення, передбачених ст. ст. 

111, 114, 175, 212, 255, 258, 260, 307, 311,  263, 369 Особливої частини КК. 

Проте нічого не згадується про спеціальний вид звільнення від кримінальної 

відповідальності неповнолітніх із застосуванням ПЗВХ, на підставі ст. 97 КК. 

Стосовно ст. 497 КПК, яка визначає лише порядок застосування ПЗВХ, 

йдеться також і про основні покарання, які можуть бути застосовані судом у 

разі винесення вироку. Надається перелік та зміст основних видів покарання, 

визначаються особливості застосування позбавлення волі. І навіть 

розглядаються особливості застосування до неповнолітніх звільнення від 

покарання з випробуванням [227, С. 432-437, 630-632]. Такий авторський 

підхід до формулювання змісту коментарів до ст. 286 та ст. 497 КПК чинного 

кримінального законодавства є підставою для певних узагальнень, з 

урахуванням предмету нашого дослідження. По-перше, даний авторський 

коментар є прикладом того, що правові норми кримінального 

процесуального права мають бути подовженням та уточненням змісту та 

сутності кримінально-правових положень, формою (інструментом) реалізації 

порядку та умов конкретних кримінально-правових інститутів. По-друге, з 

розумінням слід віднестися до того, що автор саме у коментарях до ст. 497 

КПК розглядає і питання можливостей звільнення неповнолітніх від 

покарання.Адже в чинному кримінальному процесуальному законі 

регламентація порядку застосування звільнення від покарання із 
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застосуванням ПЗВХ практично відсутня. До сьогодні існують підстави для 

дискусій щодо правового характеру ПЗВХ, а відповідно і кримінально-

правових інститутів, визначених у ст. 97 та 105 КК. Невизначеність у 

матеріальній галузі права – кримінальному праві, підживлюється та 

посилюється положеннями кримінально-процесуального права (як 

попереднього, так і чинного).  

Аналіз стану правозастосування у сфері реалізації інституту звільнення 

неповнолітніх від кримінальної відповідальності також доводить те, що 

чинна редакція кримінальних процесуальних положень, які містяться у 

зазначених вище кримінальних процесуальних нормах, залишає за межами 

правового регулювання чималу кількість питань, які, зважаючи на особливі 

вимоги до гарантій справедливості та законності відправлення кримінального 

правосуддя щодо неповнолітніх, мали б отримати законодавче регулювання. 

Недосконалість кримінального процесуального законодавства може суттєво 

впливати на якість правозастосування. Так Л.В. Герасимчук звертає увагу на 

те, що суперечливість кримінальних та кримінально-процесуальних 

положень призводять до того, що в окремих випадках суди приймають 

рішення у формі постанов у випадках, коли мають бути постановлені вироки, 

і навпаки, вироки, коли потрібно приймати постанови. Не проводиться 

належний аналіз підстав обрання кожного із видів звільнення, передбачених 

ст.ст. 97 та 105 КК [35, С. 12]. 

Насамкінець щодо умовного характеру звільнення неповнолітнього від 

кримінальної відповідальності із застосуванням ПЗВХ. Відповідно до змісту 

ч. 3 ст. 97 КК у разі ухилення неповнолітнього, що вчинив злочин, від 

застосування до нього ПЗВХ, ці заходи скасовуються і він притягується до 

кримінальної відповідальності» [102, С. 42]. Тож звільнення від кримінальної 

відповідальності із застосування ПЗВХ є умовним, оскільки у разі ухилення 

неповнолітнього від цих заходів, вони скасовуються а неповнолітня особа 

притягується до кримінальної відповідальності.  
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Важливим є питання: «Чи визначає чинний КПК особливості 

кримінально-процесуального порядку реалізації умовного виду звільнення 

від кримінальної відповідальності із застосуванням ПЗВХ щодо 

неповнолітніх, взагалі, підстави та порядок скасування звільнення та 

подовження кримінального провадження щодо неповнолітнього, зокрема?».  

Враховуючи той факт, що законодавець визначив окрему Главу 38 

«Кримінальне провадження щодо неповнолітніх», в якій регламентуються 

загальні правила кримінального провадження щодо неповнолітніх, в тому 

числі і порядок застосування до неповнолітнього обвинуваченого 

примусових заходів виховного характеру (ст. ст. 484 – 497 КПК), - слід було 

очікувати, що ця проблема знайде своє відтворення саме у цих спеціальних 

нормах. Проте кримінально-процесуальне законодавство не тільки не 

регламентує порядок скасування примусових заходів виховного характеру, 

але й взагалі не концентрує на цьому увагу, на відміну від більш конкретної 

регламентації такого загального умовного виду звільнення від кримінальної 

відповідальності як звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з 

передачею особи на поруки (ст. 47 КК), що застосовується здебільшого до 

дорослих правопорушників [135, С. 75; 134, с.490-493] Цей загальний вид 

звільнення  від кримінальної відповідальності передбачає покладання на 

обвинувачену особу певних обов’язків, не дотримання яких тягне скасування 

ухвали суду про застосування звільнення та подовження досудового 

розслідування, або ж судового провадження. Відповідно до ч. 3 ст. 289 КПК 

суд, переконавшись у порушенні особою умов передачі на поруки, своєю 

ухвалою скасовує ухвалу про закриття кримінального провадження і 

звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею на 

поруки та направляє матеріали провадження для проведення досудового 

розслідування в загальному порядку чи здійснює судове провадження в 

загальному порядку, якщо питання про звільнення від кримінальної 

відповідальності було прийняте після направлення обвинувального акта до 

суду. Спеціальна процесуальна регламентація в даному випадку пов’язана із 
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необхідністю встановлення порядку відновлення кримінального (судового) 

провадження у разі відмови колективу підприємства, установи чи організації 

від поручительства щодо особи, яка була їм передана на поруки. Тож 

кримінальне процесуальне законодавство містить досить чіткі та повні 

регламентуючі положення щодо підстав відмови від поручительства, поняття 

ухилення від заходів виховного характеру, дії суду у разі порушення особою 

умов передачі на поруки тощо (ст. 289 КПК) [109, С. 154]. Зазначене  

доводить те, що підчас кримінально-процесуальні положення, які стосуються 

загальних кримінально-правових інститутів, відправлення кримінального 

правосуддя щодо дорослих є більш змістовними та чіткими, ніж ті 

положення, які присвячені особливостям кримінального правосуддя щодо 

неповнолітніх. 

Роз’яснюючи положення рекомендаційного характеру щодо 

тлумачення тих ситуацій, коли неповнолітня особа не дотримується умов 

звільнення від кримінальної відповідальності, містяться у п. 3 Постанови 

Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами справ 

про застосування примусових заходів виховного характеру». Йдеться про те, 

що ухиленням від застосування ПЗВХ слід вважати таку поведінку 

неповнолітнього, коли він без поважних причин протягом установленого 

строку систематично порушує або не виконує умови застосування 

визначеного судом заходу (заходів) – не дотримує встановлених судом 

обмежень свободи дій або вимог щодо його поведінки; не піддається 

виховному впливу та ухиляється від контролю батьків та осіб, які їх 

замінюють,педагогічного або трудового колективу; відмовляється 

відшкодувати майнові збитки; не виконує умов угоди про примирення; 

самовільно залишає школу чи училище соціальної реабілітації або 

систематично порушує порядок перебування в цих установах [68, С. 106-

113]. 

Свого часу необхідність забезпечення законного та справедливого 

рішення суду під час скасування звільнення від покарання з випробуванням  
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у зв’язку із недотриманням умов звільнення під час іспитового терміну 

призвели до комплексного підходу законодавця в частині розкриття змісту та 

сутності таких понять як «не виконання обов’язків», «систематичне вчинення 

правопорушень», що визначалися у кримінальному законодавстві (ч. 2 ст. 78 

КК) [102, С. 29]. Наявність лише такої редакції зазначених понять, без 

їхнього законодавчого уточнення значно розширювало б межі суддівського 

розсуду. Єдиний шлях до його обмеження – це автентичне (законодавче) 

визначення змісту та сутності цих понять. Відповідно у ст. 166 Кримінально-

виконавчого кодексу з’явилися положення, які містять законодавче 

тлумачення таких понять як «ухилення від виконання обов’язків», 

«невиконання обов’язків», «систематичність вчинення правопорушень», 

«порядок підготовки матеріалів до скасування рішення суду щодо 

звільнення» тощо [110, С. 100-101]. Сучасне кримінально-виконавче 

законодавство у Розділі «Звільнення від відбування покарання» не містить 

спеціальних норм, які б регламентували порядок скасування судом 

прийнятого раніше рішення щодо звільнення неповнолітнього від 

кримінальної відповідальності із застосуванням ПЗВХ. Хоча це і є 

спеціальним специфічним видом звільнення особи від реального відбування 

призначеного судом покарання. Специфічність полягає у тому, що  

неповнолітній замість відбування покарання має дотримуватися умов 

реалізації ПЗВХ. 

Таким чином, ні в кримінально-процесуальному, ні в кримінально-

виконавчому законодавстві взагалі не регламентується порядок скасування 

звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітнього, а відповідно і 

не містяться роз’яснюючи положення щодо оціночних понять. Що, знову ж 

таки, свідчить про те, що розглядувана сфера щодо дорослих 

регламентується у більш повному обсязі. Тоді як стратегічними та 

тактичними засадами щодо здійснення кримінального правосуддя по 

відношенню до неповнолітніх має обумовлюватися протилежне ставлення 

законодавця до даної проблеми. В сучасний період досить інтенсивного 
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реформування кримінально-процесуального законодавства України 

посилюється значення автентичного тлумачення законодавцем окремих 

положень законодавства, взагалі, оціночних понять, зокрема. Саме у такий 

спосіб можна значно зменшити випадки  різноманітного тлумачення чис-

ленних складних понять та положень, звузить межі судового розсуду,  

наблизити правозастосування до буквального  (більш точного) тлумачення 

змісту правової норми, обмежити суб’єктів правозастосування у схильності 

до поширювального тлумачення оціночних, нечітко визначених  понять 

(термінів, категорій). Саме тому актуальність більш повної кримінально-

процесуальної регламентації умовного виду звільнення неповнолітніх від 

кримінальної відповідальності на підставі ст. 97 КК все більше посилюється 

та набуває як теоретичне, так і правозастосовне значення. 

Необхідність приведення чинного кримінально-процесуального 

законодавства у відповідність із міжнародними стандартами обумовлює  

важливість застосування інституту іспиту (випробування) на будь-якій стадії 

кримінального правосуддя щодо неповнолітніх, а відповідно і поширення 

умов випробування на інститут звільнення від покарання із застосуванням 

ПЗВХ. Доведення необхідності більш широкого застосування не тюремних 

заходів кримінально-правового впливу, - знайшла відтворення у 

підсумковому міжнародному акті -  Мінімальні стандарті правила Організації 

Об’єднаних Націй у відношенні заходів, не пов’язаних з тюремним 

ув’язненням («Токійські правила» від 14 грудня 1990 р.). «Токійські правила» 

належну увагу надають саме умовності застосування, або навпаки не 

застосування кримінальної відповідальності та покарання, визначають 

наступні альтернативні по відношенню до тюремного ув’язнення санкції:  

«умовне звільнення від відповідальності», «умовне призначення покарання», 

«покарання із відстрочкою», «умовне звільнення із ув’язнення», «умовний 

судовий нагляд» тощо. В даному випадку інститут умовності, іспиту, 

випробування,  залежно від особистісних властивостей правопорушника та 

тяжкості вчиненого злочину, дозволяє: обрати найбільш доцільний обсяг 
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кримінальної репресії;уособлює  у собі особливості реалізації державного 

кримінально-правового впливу, взагалі, особливості та специфічність 

застосування кримінальної відповідальності та покарання, зокрема; за 

характером може як передбачати виконання (дотримання) винною особою 

певних вимог та обов’язків, так і полягати у здійсненні нагляду за 

засудженими без встановлення будь-яких умов, крім однієї – не вчинення 

нового злочину протягом іспитового терміну.  І хоча завдання, на які 

спрямовані дані міжнародні стандарти (врахування потреб та інтересів 

правопорушника з точки зору його повернення до нормального життя у 

суспільстві, сприяння розвитку почуттів відповідальності у правопорушників 

перед суспільством, забезпечення активної участі суспільства в здійсненні 

правосуддя по кримінальним справам тощо),визначені безвідносно до віку 

правопорушника, - маємо визнати, що на даному етапі реформування 

кримінального та кримінально-процесуального законодавства вони в першу 

чергу мають бути враховані по відношенню до неповнолітнього 

правопорушникам. Сутнісною ознакою даних правил є те, що здійснення 

державної раціональної політики у галузі кримінального правосуддя має 

полягати у постійному процесі розробки нових заходів кримінально-

правового та кримінально-процесуального впливу, за умови систематичної 

оцінки практики їхнього застосування [160, С. 123-134]. 

На відміну від попереднього міжнародно-правового акту, існують 

спеціальні Мінімальні стандарті правила Організації Об’єднаних Націй, які 

безпосередньо стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх – 

так звані «Пекінські правила», які мають на меті сприяти справедливому та 

гуманному правосуддю щодо неповнолітніх, незалежно від правової системи. 

Узагальнений аналіз положень даного документу (з точки зору 

обґрунтування доцільності визначення більш конкретних положень щодо 

умовності реалізації звільнення від кримінальної відповідальності) доводить 

необхідність звернути увагу на три наступні пункти даного міжнародно-

правового документу. Під час обрання  доцільного та необхідного заходу 
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впливу на неповнолітнього мають, в першу чергу, враховуватися 

індивідуальні особистісні властивості правопорушника (окрім тяжкості 

вчиненого злочину) (п. 5.1) Обсяг дискреційних судових повноважень на усіх 

етапах відправлення кримінального правосуддя (на стадії досудового 

розслідування, судового розгляду справи та ухвалення судового рішення 

тощо) має бути доволі широким і передбачати значну кількість 

альтернативних заходів, що дозволить максимально врахувати особистісні 

потреби неповнолітнього (п.6.1). Серед тих заходів, які насамперед мають 

упередити реальне застосування покарання, а тим більш покарання у вигляді 

позбавлення волі, у якості перших називаються різні види нагляду (опіка, 

керівництво) та пробація (п. 18.1) [160, С. 234-262]. Відповідно до стандартів 

ООН пробація  взагалі визначається як умовна відстрочка виконання 

покарання з поміщенням на цей час злочинця під індивідуальний нагляд із 

забезпеченням керівництва ним чи проведенням виправного курсу [247, С. 

342]. Отже сутнісною ознакою пробації, крім іншого, є здійснення нагляду та 

контролю за умовно звільненою особою. 

Актуальність більш повної кримінально-процесуальної регламентації 

умовного виду звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності 

на підставі ст. 97 КК обумовлюється також необхідністю врахування 

позитивного законодавчого досвіду інших країн світу щодо значного 

поширення сфери умовності притягнення до кримінальної відповідальності, 

засудження, призначення та виконання (відбування)  покарання. Вважаємо 

слушною думку В.О. Меркулової, яка доводить те, що вітчизняне 

кримінальне законодавство має наслідувати дієвий позитивний зарубіжний 

досвід (зокрема, Франції, ФРН, Швеції, Іспанії, Англії тощо)  щодо 

визначення системи кримінально-правових заходів впливу на 

правопорушника, сутність яких полягає в умовності не застосування 

відповідальності та покарання. Стадії кримінального правосуддя, на яких 

приймається відповідне рішення, назва інституту, межі іспитового строку, 

правовий статус засудженої особи під час випробування, можливість змін під 
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час випробування – це ті складові, які обумовлюють особливість 

кримінального правосуддя в різних країнах світу. Досить різне розуміння 

їхньої правової природи, різні назви є даниною історичним витокам та 

розвитку даних кримінально-правових інститутів в межах різних правових 

систем. Проте це не зменшує значення інституту випробування, іспиту, а 

відповідно значення здійснення  контролю та спостереження за поведінкою 

винної особи, які можуть бути застосовані на різних стадіях кримінального 

правосуддя [153, С. 129-132 ]. Отже досвід інших країн світу доводить те, що 

поряд із чинною  системою  покарань у вітчизняному кримінальному та 

кримінально-процесуальному законодавстві мають належне місце посідати 

законодавчі положення, які регулюють різні види умовної реалізації 

державно-правового кримінального примусу: умовне притягнення до 

кримінальної відповідальності, умовного засудження, умовного призначення 

покарання, умовного звільнення від відбування призначеного судом 

покарання тощо. І в першу чергу ці альтернативні по відношенню до 

реального застосування кримінальної відповідальності та покарання заходи 

мають стосуватися неповнолітніх правопорушників. 

До того ж, розширення сфери умовного застосування будь-якого 

кримінально-правового інституту є одним із напрямків впровадження 

ювенальної юстиції в Україні,  необхідною складовою специфічної системи 

«правосуддя для неповнолітніх». На справедливу думку Т.Г. Пономарьової 

саме поширення сфери та удосконалення підстав застосування умовних видів 

звільнення від кримінальної відповідальності та покарання, при посиленні 

при цьому значення контрольних та виховних заходів, - є не лише 

відтворенням подальшого реформування вітчизняного правосуддя відповідно 

до міжнародних вимог, але й одним із шляхів значного збільшення різних 

альтернативних засобів ювенального кримінально-правового впливу на 

винних неповнолітніх осіб [195, С. 12-15]. 

Зазначене вище опосередковано доводить доцільність подальшого  

реформування кримінального законодавства в частині уточнення підстав та 
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умов реалізації інституту звільнення неповнолітніх від покарання із 

застосуванням ПЗВХ (ст. 105 КК), введення його у сферу умовності 

застосування ПЗВХ. Загальновизнаним є те, що інститут умовності (іспиту, 

випробування) є додатковим посиленням суворості будь-яких застосовуваних 

державою заходів, оскільки факт відтермінування цих заходів не означає їх 

скасування. Посилюється значення самоконтролю та самодисципліни винної 

особи, яка розуміє, що у разі не дотримання  певних умов притягнення до 

кримінальної  відповідальності, виконання призначеного судом покарання 

мають бути реалізовані. Проте співставлення кримінально-правових підстав 

та умов застосування звільнення від кримінальної відповідальності та 

звільнення від покарання спростовують цей логічний висновок: умовність 

застосування ПЗВХ стосується лише звільнення неповнолітніх від 

кримінальної відповідальності. В той же час, застосування ПЗВХ у разі 

звільнення неповнолітнього від покарання на підставі ст. 105 КК є 

безумовним та остаточним, що справедливо розглядається кримінологами як 

певна суперечливість кримінального законодавства, не відповідність обсягу 

суворості кримінально-правового впливу та тяжкості вчиненого діяння. Адже 

тяжкість злочинів, яка надає підстави застосувати ПЗВХ у разі звільнення від 

покарання є більшою. Відповідно ця суперечливість в законодавстві має бути 

усуненою шляхом внесення відповідних змін у чинне кримінальне 

законодавство. 

Вивчення даних щодо участі прокурора у судовому розгляді 

кримінальних проваджень в Україні за 2014-2017 рр. доводить те, що 

кількість неповнолітніх, стосовно яких суд вирішує питання щодо 

застосування на підставі клопотання прокурора примусових заходів 

виховного характеру, передбачених ч. 2 ст. 105 КК, суттєво різниться. Якщо 

у 2014 р. кількість таких випадків становила 571, то в наступні роки вона 

постійно зменшувалася і відповідно становила: у 2015 р. – 402 засідання, у 

2016 р. – 345, у 2017 р. – 308. 
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В клопотанні прокурора лише доводиться наявність підстав для 

застосування до неповнолітньої особи, яка вчинила суспільно небезпечне 

примусових заходів виховного характеру, без вказівки його виду. І лише суд 

може прийняти конкретне рішення та визначити вид цього заходу. Характер 

прийнятого судом рішення щодо визначення виду примусового заходу маємо 

дослідити на прикладі узагальнення рішень судів Одеської області на  

підставі матеріалів клопотань прокурорів Одеської області у 2016 та 2017 рр. 

Вивчення та узагальнення даних судових рішень стосовно 31 особи за 

зазначені роки доводить наступну тенденцію. Практично стосовно щодо 

кожного другого неповнолітнього суд не конкретизує рішення щодо виду 

примусового заходу виховного характеру (45 %), а якщо і визначає 

конкретний вид примусового заходу виховного характеру, то ухиляється від 

уточнення терміну його виконання (у 74 % випадків). В тих випадках, коли в 

ухвалі йдеться про конкретний вид заходу, найчастіше суд поєднує 

застереження та передачу неповнолітньої особи під нагляд матері (25, 8 %). 

Майже щодо кожного десятого неповнолітнього застосовується лише  

застереження (9,6 %); щодо 6, 4 % осіб – направлення до спеціальної 

навчально-виховної установи для дітей і підлітків до його виправлення, але 

на строк, що не перевищує трьох років; у 3, 2 % випадків застосовується 

обмеження дозвілля та передача під нагляд матері тощо. 

Вивчення змісту окремих  ухвал, які ухвалювалися районними судами 

м. Одеси, м. Харкова та м. Львова стосовно неповнолітніх протягом 2013-

2017 рр.,  доводить наступне. Якщо підходити до аналізу змісту ухвал з точки 

зору відповідності кримінально-правових та кримінально-процесуальних 

положень, то маємо звернути увагу на те, що доволі часто суди під час 

звільнення від кримінальної відповідальності та застосування ПЗВХ 

посилаються  на ст. 97 КК. Навіть застосовують їїдо осіб, які притягуються 

до відповідальності за ч. 1 ст. 185 КК (Крадіжка), що є неправильним. 

Оскільки це злочин середньої тяжкості, а ст. 97 КК може застосовуватися 

лише за злочини невеликої тяжкості, або ж необережні середньої тяжкості. У 
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разі вчинення злочину середньої тяжкості  можливим є лише звільнення від 

покарання із застосуванням ПЗВХ (ст. 105 КК). В окремих випадках суд 

посилається на ст. 105 КК. Йдеться про те, що відповідно до ст. 105 КК особу 

слід звільнити від кримінальної відповідальності із застосуванням ПЗВХ. Але 

ця норма містить  лише підстави звільнення від покарання із застосуванням 

ПЗВХ. Ці та інші проблеми правозастосування обумовлюються, не в останню 

чергу, недосконалістю процесуального порядку застосування ПЗВХ, 

суперечностями, які існують між положеннями кримінального та 

кримінально-процесуальногоь законодавства, що є безпосереднім предметом 

дослідження третього розділу дисертації.  

Дані анкетування доводять те, що більшість опитаних дотримуються 

тієї позиції, що особливий порядок здійснення кримінального провадження 

щодо неповнолітніх має базуватися на спеціальних засадах здійснення 

кримінального правосуддя щодо неповнолітніх (71, 2 %); що чинне 

кримінально-процесуальне законодавство вимагає удосконалення в частині 

узгодженості положень параграфу «Звільнення від кримінальної 

відповідальності» та змісту ст. 497 КПК, яка визначає порядок застосування 

примусових заходів виховного характеру; вважають доцільним правове 

розмежування порядку застосування примусових заходів виховного 

характеру у разі звільнення від кримінальної відповідальності та звільнення 

від покарання у різних правових нормах (79, 4 %), шляхом формулювання 

спеціальної статті, яка б визначала безпосередньо порядок застосування ст.97 

КК (72, 9 %). 

Дані проблеми безпосередньо є предметом нашого дослідження в 

частині аналізу особливостей порядку застосування спеціального виду 

звільнення щодо неповнолітніх, передбаченого ст. 97 КК. 

Підсумовуючи зазначене, слід підкреслити наступне. Якщо у 

попередньому процесуальному законодавстві (КПК 1960 р.) існували окремі 

норми щодо кожного виду звільнення від кримінальної відповідальності, а 

відповідно, і щодо особливостей звільнення неповнолітніх на підставі ст. 97 
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КК, то чинний КПК такої норми не містить. Недоліком є відсутність 

конкретної регламентації умовного виду звільнення неповнолітніх  від 

кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів 

виховного характеру (ст. 97 КК), який є складним за своєю практичною 

реалізацією та суперечливим в частині співвідношення положень 

кримінального та кримінально-процесуального права. Поза увагою  

законодавця залишилося і виокремлення особливостей порядку звільнення 

від покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру, а 

от же порядок реалізації ст. 105 КК. Наявність конкретної кримінально-

процесуальної норми – ст. 497 КПК, яка визначає порядок застосування 

примусових заходів виховного характеру, не вирішує цієї проблеми, оскільки 

ці заходи можуть бути застосовані у доволі різних випадках: до 

неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності; під час 

звільнення неповнолітньої особи від кримінальної відповідальності; під час 

звільнення неповнолітньої особи від покарання.  

Посилення актуальності проблеми конкуренції загальних та 

спеціальних видів звільнення неповнолітньої особи від кримінальної 

відповідальності обумовлюється тим, що саме в ній відтворюється складність 

обрання судом  щодо неповнолітніх доцільного обсягу правообмежень, 

кримінально-правового та кримінально-процесуального примусу. Адже 

вирішення цього питання цілковито залежить від суддівського розсуду та 

суб’єктивної оцінки суддею конкретних обставин справи. 

На особливу увагу заслуговує питання обгрунтування необхідності 

законодавчого розмежування порядку застосування ПЗВХ у разі звільнення 

від кримінальної відповідальності та у разі звільнення від покарання (ст.ст. 

97, 105 КК). Наше дослідження надає нам підстави дійти висновку про 

особливу важливість саме кримінально-процесуальних аспектів у  визначенні 

правової природи інститутів, передбачених ст. ст. 97 та 105 КК. Якщо 

виходити із того, що правова сутність інститутів, передбачених ст.ст. 97 та 

105 КК, є неоднаковою, за змістом ці інститути є не однаковими, 
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застосовуються  на різних стадіях кримінального правосуддя, - 

процесуальний порядок розгляду цих справ, підстави та характер прийняття 

судом відповідного рішення, процесуальний порядок його ухвалення, 

формалізація цього рішення мають бути різними. І ці відмінності мають бути 

чітко визначеними нормами кримінально-процесуального характеру.  

Одним із пріоритетних напрямів удосконалення кримінального 

процесуального законодавства має стати більш поглиблена законодавча 

регламентація порядку реалізації умовного виду звільнення від кримінальної 

відповідальності із застосуванням ПЗВХ, передбаченого ст. 97 КК. В даному 

випадку кримінально-процесуальне законодавство, яке стосується 

відправлення кримінального правосуддя щодо дорослих  (порядок реалізації 

умовного виду звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 

47 КК), є  більш чітким та повним, ніж по відношенню до неповнолітніх. 

У разі застосування умовних видів звільнення від кримінальної 

відповідальності, набувають значення ознаки, які свідчать про посилення 

суворості кримінального та кримінально-процесуального примусу, 

відтворюються в необхідності дотримання додаткових обмежень та 

позбавлень, у виконанні спеціальних зобов’язань. А відповідно, вимагають  

відмінностей судового провадження, посилення контрольних функцій з боку 

держави, визначення критеріїв оцінки поведінки, наявності процесуального 

порядку скасування рішення суду у разі не дотримання вимог звільнення 

тощо.  

 

3.3.Кримінально-процесуальний порядок застосування до неповнолітніх 

примусових заходів виховного порядку: напрями удосконалення 

чинного законодавства 

 

Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх та 

покарання, передусім, відтворюються у можливості застосування 

спеціального виду звільнення від кримінальної відповідальності (ст. 97 КК) 
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та покарання (ст. 105 КК), які в обов’язковому порядку мають 

супроводжуватися призначенням примусових заходів виховного характер 

(далі ПЗВХ), передбачені ч. 2 ст. 105 КК. Відповідно до положень 

кримінального законодавства ПЗВХ можуть застосовуватися судом у трьох 

досить різних випадках:  до осіб, які не досягнення віку кримінальної 

відповідальності, вчинили суспільно небезпечне діяння (ч. 2 ст. 97 КК); у разі 

звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітнього, який вчинив 

правопорушення (ч. 1 ст. 97 КК); у разі звільнення неповнолітнього від 

покарання (ч. 1 ст. 105 КК). Наявність таких досить широких підстав 

застосування ПЗВХ  суттєво ускладнює розуміння правової природи як усієї 

системи даних заходів, так і окремих її видів. В доктрині кримінального та 

кримінально-процесуального права спостерігаються вкрай протилежні 

судження з цього приводу. Відповідно чинне законодавство не містить 

визначення поняття та правової природи даних заходів. 

Обрання у якості предмета нашого дослідження кримінальний 

процесуальний порядок застосування ПЗВХ до неповнолітніх, які  можуть 

бути суб’єктом кримінального правопорушення,  обумовлюється декількома 

чинниками. ПЗВХ – це спеціальна система кримінально-правового впливу, 

що не відноситься  до покарання, полягає переважно у виховному впливі на 

неповнолітню особу, є головною складовою таких інститутів як звільнення 

неповнолітніх від кримінальної відповідальності (ст. 97 КК), звільнення 

неповнолітніх від покарання (ст.105 КК). Загальновизнаним є те, що саме ці 

заходи дозволяють: мінімізувати обсяг кримінально-правового та 

кримінального процесуального примусу щодо неповнолітньої особи 

відповідно до принципу гуманізму та економії кримінальної репресії; досягти 

мети виправлення та ресоціалізації неповнолітніх без застосування всієї 

системи судочинства; залучати громадськість до виховання, а отже посилює 

значення та актуальність позадержавних методів впливу на неповнолітніх 

правопорушників.  
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Проте, орієнтуючись на предмет нашого дослідження, маємо 

підкреслити те, що в доктрині кримінального та кримінального 

процесуального права стверджується те, що визначення правової природи 

ПЗВХ є неможливим без з’ясування співвідношення цих заходів із 

звільненням від кримінальної відповідальності. А інститут звільнення від 

кримінальної відповідальності, в свою чергу, є однією із альтернатив 

кримінальному переслідуванню та вирішенню кримінально-правових 

конфліктів в межах чинного судочинства [37, С. 231; 265. С. 160]. 

Ускладненню визначення правової сутності ПЗВХ проблеми сприяє також 

недостатня чіткість та повнота кримінально-процесуального регулювання 

застосування даних заходів на доволі різних за своїм змістом та сутністю 

стадіях кримінального правосуддя. 

Якщо особливості застосування ПЗВХ до неповнолітніх, які не досягли 

віку кримінальної відповідальності регламентується положеннями п’яти 

статей (ст.ст. 498-502 КПК): визначення підстав застосування; особливості 

досудового розслідування та судового розгляду справ; визначення вимог до 

змісту відповідної ухвали суду; регламентація умовно-дострокового 

звільнення від примусових заходів виховного характеру, - то про 

кримінально-процесуальний порядок застосування ПЗВХ до неповнолітньої 

особи, яка є суб’єктом злочину, йдеться лише в одній статті – ст. 497 

КПК[109, С. 240-242]. Отже чинне кримінальне процесуальне законодавство 

містить лише одну норму, присвячену порядку  застосування ПЗВХ до 

неповнолітнього обвинуваченого, який досяг віку кримінальної 

відповідальності, – ст. 497 КПК, яка має назву «Порядок застосування до 

неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів виховного характеру». 

Як вже йшлося у попередніх підрозділах, у  змісті цієї норми йдеться лише 

про підстави складання прокурором на стадії досудового розслідування 

клопотання про застосування ПЗВХ,  значення щодо цього думки 

обвинуваченого та його законного представника, а також про можливість 
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прийняття рішення судом про застосування ПЗВХ під час судового розгляду 

справи[109, С. 240, 242]. 

Як на наш погляд, з точки зору визначення подальших напрямів 

удосконалення чинного законодавства, слід здійснити комплексний аналіз 

положень кримінального та кримінального процесуального законодавства в 

частині порядку реалізації таких його конкретних видів як передача 

неповнолітнього під нагляд батьків чи осіб, які їх замінюють, чи під нагляд 

педагогічного або трудового колективу за його згодою, а також окремих 

громадян на їх прохання; покладання на неповнолітнього, який досяг 

п’ятнадцятирічного віку і має майно, кошти або заробіток, обов’язку 

відшкодування  заподіяних майнових збитків; направлення неповнолітнього 

до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків до його 

виправлення, але на строк, що не перевищує трьох років (п. 3, 4, 5  ч. 2 ст. 

105 КК) [102, С. 44]. Результати такого авторського аналізу будуть розглянуті 

і відповідності із основними сучасними тенденціями наукового дослідження 

визначених проблем у доктрині кримінального та кримінально-

процесуального права.  

Передача неповнолітнього під нагляд батьків чи осіб, які їх 

замінюють, чи під нагляд педагогічного або трудового колективу за його 

згодою, а також окремих громадян на їх прохання.Сутність цього заходу 

полягає у покладенні на неповнолітнього обов'язку зазнати посиленого 

виховного впливу та контролю за поведінкою з боку обраних судом осіб чи 

колективу. Кримінально-процесуальне законодавство не містить ніяких 

уточнень щодо особливостей порядку застосування цього конкретного  

примусового  заходу  виховного характеру. Чинна редакція кримінально-

правового положення (п. 3 ч. 2 ст. 105 КК) та відсутність будь-яких уточнень 

у чинному кримінально – процесуальному законодавстві щодо конкретизації 

порядку застосування судом даного заходу, - створюють підстави для 

виникнення цілої низки питань, від вирішення яких залежить його дієвість та 

ефективність. Зокрема у доктрині права вченими (В.М. Бурдін, Є.М. 
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Вечерова, Л.В. Герасимчук, Т.І. Дмитришина, М.О. Карпенко, О.О. 

Левандаренко, Є.С. Назимко) обговорюються наступні положення. Наскільки 

доцільним є залучення батьків та осіб, які їх замінюють, до посиленого 

виховання тієї дитини, яка вчинила правопорушення? Адже факт скоєння 

злочину доводить те, що  виконання батьківських функцій здійснювалося 

неналежним чином. Висновок суду  щодо спроможності відповідних осіб 

здійснювати виховний контролюючий вплив на неповнолітню особу має 

ґрунтуватися на досить прискіпливій оцінці багатьох факторів. Особливе 

значення має те, чи  дозволяє характер їхньої роботи здійснювати такий 

вплив. Оскільки повсякденний контроль передбачає постійну 

поінформованість про час та зміст дозвілля, місце знаходження, коло 

оточення неповнолітньої особи. Важливим є і те, чи проявляють батьки та 

особи,  які їх замінюють щиру, а не вдавану  турботу про неповнолітнього, чи 

не ухиляються від його виховання. І насамкінець, чи є власна поведінка цих 

осіб особистим прикладом для неповнолітньої особи. А в тих випадках, коли 

є бажаним посилений батьківський контроль, недоліком законодавства є 

відсутність чіткого законодавчого визначення щодо необхідності отримання 

судом згоди батьків чи осіб, які їх замінюють,на здійснення нагляду за 

неповнолітнім. Адже відповідно до кримінального законодавства про 

необхідність отримання згоди йдеться лише у випадках передачі 

неповнолітнього під нагляд педагогічного або трудового колективу, або під 

нагляд окремих громадян. Згода батьків та осіб, які їх замінюють, не 

вимагається [22; 26; 35; 52; 72; 115; 170]. 

На перший погляд, може здаватися, що достатньо того, що у п. 7 

Постанови Пленуму Верховного Суду України (далі ППВСУ) «Про практику 

розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного 

характеру» в порядку рекомендацій зауважується «хоча в законі не 

передбаченообов’язкове отримання згоди батьків або осіб, які їх замінюють, 

на передачу їм неповнолітнього під нагляд, суд має отримати таку згоду»  

[68, С. 106-113]. Проте ППВСУ не є джерелом права, не містять норми права, 
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а отже носять рекомендаційний характер. Відповідно не зобов’язують суди 

чітко дотримуватися цих рекомендацій. 

Тож бажаним є як законодавче уточнення порядку та умов такої 

передачі батькам чи особам, які їх замінюють, щодо необхідності збирання 

інформації щодо них, так  і чітке фіксування у законі необхідності отримання 

судом згоди батьків та осіб, які їх замінюють,  на здійснення такого нагляду. 

В цьому випадку маємо підтримати пропозицію окремих вчених 

(Л.В.  Герасимчук Л.В, М.В. Меркулова) як щодо того, що з процесуальної 

точки зору краще письмова форма вираження згоди на передачу 

неповнолітнього під нагляд цим особам, так і щодо того, що слід законодавчо 

врегулювати проблему  визначення оптимального строку   виконання даного 

заходу, з наголошенням взаємозалежності між строком нагляду та 

конкретними  обставинами справи, особистісними властивостями винної 

особи та метою виправлення неповнолітньої особи [35, С. 15; 147]. 

Безумовно він не має становити менше одного року, оскільки більш короткий 

термін вважається малоефективним. 

В даному випадку не може не звернути на себе увагу той факт, що 

законодавець досить ґрунтовно та конкретно описує застосування 

спеціального запобіжного заходу щодо підозрюваних чи обвинувачених осіб 

неповнолітнього віку - передання їх під нагляд батьків, опікунів чи 

піклувальників, адміністрації дитячої установи (ст.493 КПК). Надається чітке 

визначення правового статусу усіх суб’єктів, задіяних у вирішенні питання 

щодо застосування даного специфічного запобіжного заходу (неповнолітніх 

підозрюваних чи обвинувачених, батьків, опікунів, адміністрації дитячої 

установи, судді,  прокурора). Підкреслюється важливість та необхідність 

зібрання судом відомостей про осіб, яким має бути переданий під нагляд 

неповнолітній правопорушник з точки зору можливості належним чином 

здійснювати цей нагляд [109, С. 239]. Аналогічним має бути підхід у 

визначенні кримінального процесуального порядку застосування 

розглядуваного ПЗВХ. 
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До того ж, існує проблема узгодженості поглиблення комерціалізації 

будь-якої сфери життя, відсутності дієвих стимулюючих заходів та суттєвої 

залежності здійснення примусових виховних заходів від активної участі 

громадськості. Маємо погодитися із Л.В. Герасимчук  в тому, що за чинних 

економічних умов  виконання цього заходу в тій частині, що передбачає 

передачу дитини під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їх 

згодою або окремим громадянам на їх прохання  все більше ускладнюється. 

Розлад в колективах соціально-корисних зв'язків, закриття більшості 

державних підприємств, комерціалізація навчання, невиплата вчителям 

заробітної плати (її невеликий розмір), відсутність на державному рівні 

стимулюючих заходів щодо посилення мотивації серед громадян на участь у 

вихованні та перевихованні правопорушників неповнолітнього віку, - у 

підсумку зводять нанівець участь громадськості у виховному процесі. [35, С. 

15]. 

У цьому зв’язку актуальності набуває питання законодавчого 

визначення підстав призначення неповнолітньому вихователя. Так у ч. 4 ст. 

105 КК йдеться про те, що суд може визнати за необхідне призначити 

неповнолітньому вихователя, в порядку передбаченому законом [102, С. 44]. 

Оскільки це положення визначено лише у ст. 105 КК, відповідно воно може 

бути реалізованим судом лише під час звільнення неповнолітнього від 

покарання. І не може бути застосоване під час звільнення від кримінальної 

відповідальності на підставі статті 97 КК. Що, до речі, не безпідставно 

розглядається в доктрині права як певна суперечливість законодавства [147] 

Адже саме звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх є 

умовним видом звільнення. Відповідно дієвість даного виду звільнення в 

більшій мірі залежить від обсягу та інтенсивності нагляду за поведінкою 

неповнолітнього, від наявності  прискіпливої уваги за неповнолітнім з боку 

дорослих під час випробувального терміну.  

Знову ж таки, стосовно цього питання є певні роз’яснення у п. 4 

Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду 
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судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру». 

Йдеться про те, що суд поряд із застосуванням одного чи декількох ПЗВХ, 

передбачених ч. 2 ст. 105 КК, може призначити неповнолітньому вихователя, 

за умови здатності цієї особи благотворно впливати на поведінку 

неповнолітнього [68, С. 106-113]. Проте практично  не виокремлюється те, 

що призначення вихователя стосується лише звільнення неповнолітнього від 

покарання. Йдеться взагалі про можливість призначення вихователя поряд із 

ПЗВХ. 

Якщо звернутися до змісту «Положення про судових вихователів», 

затвердженого Наказом Верховного суду України (№ 478 від 15.11.95 р.), 

маємо зауважити, що йдеться взагалі про інститут судових вихователів як 

такий, що створений для здійснення комплексу  широких заходів по 

виконанню судових рішень не лише щодо неповнолітніх, але й їхніх батьків, 

опікунів тощо. Наголошується на тому, що одним із основних завдань є саме 

виховання неповнолітніх, які скоїли правопорушення, надання допомоги  

батькам у вихованні дітей, попередження рецидиву правопорушення. Проте 

головним, з нашої точки зору, є те, що у пункті 7.1 Положення йдеться про 

те, що підставою для призначення вихователя може бути як факт звільнення 

неповнолітнього від кримінальної відповідальності із застосуванням ПЗВХ 

(крім направлення до спеціальної виховної установи), так і звільнення його 

від покарання із застосуванням ПЗВХ [193]. Тож наявним є певна 

невідповідність даних положень із кримінально-правовими нормами права. В 

той же час у чинному КПК кримінально-процесуальні положення, які 

стосуються особливостей кримінального провадження неповнолітніх (Глава 

38; ст.. 484 -497 КПК), взагалі не містять взагалі регламентації цього питання.  

Що, на нашу думку, є недоліком чинного законодавства. 

Покладення на неповнолітнього, який досяг п'ятнадцятирічного віку і 

має майно, кошти або заробіток, обов'язку відшкодування заподіяних 

майнових збитків. Цей примусовий захід виховного характеру може бути 

застосований лише за наявності певних умов: неповнолітній має досягти 
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певного віку - п'ятнадцять років; неповнолітній своєю злочинною поведінкою 

заподіяв майнову шкоду фізичній або юридичній особі; неповнолітній має 

майно, яке належить йому на праві приватної власності, або отримує 

самостійний заробіток (зарплату, стипендію). 

Цей захід практично не застосовується  - становить в окремих регіонах 

в межах до 1 %. І причиною цього є не лише те, що неповнолітній не завжди 

має дохід, достатній для відшкодування шкоди. Як на наш погляд, не чіткість 

визначення окремих законодавчих положень, положень рекомендаційного 

характеру щодо порядку реалізації даного заходу призвели до вкрай низького 

рівня його застосування. 

Із змісту закону не зовсім зрозумілим є те, наскільки факт застосування  

саме цього заходу має залежати від згоди винної особи, яка роль батьків у 

цьому питанні. Кримінально-процесуальне законодавство взагалі не містить 

регламентації порядку застосування цього заходу. В кримінальному 

законодавстві насамперед наголошується на обов'язку відшкодування 

заподіяних майнових збитків неповнолітнім, який досяг п'ятнадцятирічного 

віку і має майно, кошти або заробіток ( п. 4 ч. 2 ст. 105 КК). Уп. 8 Постанови 

Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами справ 

про застосування примусових заходів виховного характеру» йдеться лише 

про те, що цей захід має застосовуватися до неповнолітнього, який досяг 

п'ятнадцять років, має майно чи кошти, що є його власністю, або самостійно 

одержує заробіток (заробітну плату, стипендію тощо); що у постанові 

(ухвалі) суд повинен зазначити розмір збитків, що підлягають 

відшкодуванню, та строки  виконання цього рішення [68, С. 106-113]. Тож 

дане положення не додає чіткості у розумінні того, наскільки рішення суду 

щодо обрання конкретного виду ПЗВХ має залежати від волі неповнолітньої 

особи. На перше місце виходить значення примусу, який проявляється в 

тому, що відшкодування здійснюється за приписом суду та під загрозою 

притягнення до відповідальності та призначення покарання у випадку 

невиконання вимог суду. Суд зобов’язаний визначити розмір збитків, що 
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підлягають відшкодуванню, строки виконання. Положення ч. 2 ст. 497 КПК, 

в якій йдеться про те, що клопотання про застосування до неповнолітнього 

ПЗВХ може бути надіслано до суду, лише якщо неповнолітній 

обвинувачений та його законний представник проти цього не  заперечують, - 

в більшій мірі стосується самого факту звільнення від кримінальної 

відповідальності із застосуванням ПЗВХ. І ніякого відношення до характеру 

конкретного ПЗВХ не має, оскільки вид заходу обирає суд у залежності від 

обставин справи та особистісних властивостей неповнолітнього.  Ця ситуація 

досить по-різному тлумачиться і в доктрині кримінального та кримінально-

процесуального права. Більш типовою є позиція (М.І. Мельник, М.І. 

Хавронюк), відповідно до якої виховний характер цього заходу полягає саме 

у добровільності відшкодування: підсудний добровільно погоджується 

відшкодувати заподіяні майнові збитки у розмірі та в строки, визначені 

судом, розуміючи, що це є умовою його звільнення від кримінальної 

відповідальності  (або ж покарання) [174, С. 232]. 

Частіше обговорюється проблема підвищення ефективності даного 

ПЗВХ за рахунок чіткого визначення на законодавчому рівні максимального 

обсягу спричиненої шкоди, яку може відшкодувати неповнолітній, та 

надання можливостей здійснювати відшкодування батьками  неповнолітньої 

особи.  

Так Л.В. Герасимчук доводить, що цей захід має бути визначений 

виходячи не тільки із інтересів потерпілого, але й інтересів неповнолітнього. 

Пропонується покладати такий обов’язок в порядку кримінального 

судочинства, якщо розмір збитків не перевищує розміру мінімальної 

заробітної плати. Якщо перебільшує, відшкодування здійснювати в порядку 

цивільного законодавства [35, С. 15]. Т.Г. Пономарьова, посилаючись на 

досвід зарубіжних країн (зокрема, Польщі), обґрунтовує право суду вимагати 

від батьків чи опікунів неповнолітнього в цілому або частково відшкодувати 

шкоду, завдану неповнолітнім, коли неповнолітній не має майна (коштів або 

заробітку) достатніх для відшкодування шкоди у повному обсязі [195, С. 11, 
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15]. До речі, така практика рекомендується Верховним Судом України лише 

стосовно різних ситуацій вирішення питання про відшкодування збитків, 

заподіяних злочинними діями неповнолітніх. Так у п. 20 Постанови Пленуму 

Верховного Суду України «Про практику застосування судами України 

законодавства у справах про злочини неповнолітніх», окрім іншого, йдеться 

про те, якщо у неповнолітнього, який досяг п’ятнадцятирічного віку, немає 

на праві власності майна або заробітку, достатнього для відшкодування 

завданої ним шкоди, вона повністю або у відповідній частині 

відшкодовується його батьками (усиновителями) чи піклувальниками. [68, С. 

145-151]. 

Дискусійними є і питання щодо визначення дійсного карального 

потенціалу даного заходу. Одні вчені (М.І. Хавронюк)  пропонують 

розглядати  покладення на неповнолітнього, який досяг п'ятнадцятирічного 

віку і має майно, кошти або заробіток, обов'язку відшкодування заподіяних 

майнових збитків, як приклад законодавчого визначення примусової 

кримінально-правової реституції - поновлення прав та законних інтересів 

потерпілого від злочину шляхом відшкодування неповнолітнім завданої 

потерпілому матеріальної та моральної шкоди» [245, С. 302, 303]. Проте 

питання співвідношення реституції із кримінальною відповідальністю 

залишається досить актуальним і складним.  

П.П. Сердюк, базуючись на вивченні законодавчого та 

правозастосовного досвіду застосування кримінально-правової реституції в 

34 країнах світу,  доводить, що кримінально-правова реституція не є 

формоюкримінальної відповідальності [209. С. 7-8]. Проте, враховуючи той 

факт, що вітчизняний суд може покласти обов’язок відшкодування 

заподіяних майнових збитків на неповнолітнього під час звільнення його від 

покарання, на підставі ст. 105 КК, - ми маємо визнати, що це є певним 

специфічним видом кримінальної відповідальності цієї особи. 

Насамкінець, ми не можемо оминути і ті доктринальні положення 

(А.М. Бойко, В.М. Бурдін), в яких даний ПЗВХ взагалі прирівнюється за 
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обсягом правообмежень до покарання, наголошується на тому, що він може 

бути ефективним засобом покарання саме щодо неповнолітніх, може 

замінюватися на такий вид покарання як громадські роботи на користь 

суспільства, на безоплатні роботи на користь потерпілої сторони, якій 

неповнолітній має компенсувати заподіяну шкоду тощо [18, С. 8, 14; 22, С. 

91, 92].  

Наступний вид ПЗВХ, який заслуговує на нашу особливу увагу, це 

захід, який полягає у «направленні неповнолітнього до спеціальної навчально-

виховної установи для дітей і підлітків до його виправлення, але на строк, 

що не перевищує трьох років»,  визначений останнім у ч. 2 ст. 105 КК[102, С. 

44]. 

Визначитися із сутнісними ознаками цього заходу маємо на підставі 

системно-правового комплексного узагальнення положень, які містяться у 

Положеннях про школу та професійне училище соціальної реабілітації (у 

редакції 2012 р.), Постанові Кабінету Міністрів України «Про організацію 

діяльності загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної 

реабілітації» (від 8 серпня 2012 р., № 734), Постанові Пленуму Верховного 

Суду України «Про практику розгляду судами справ про застосування 

примусових заходів виховного характеру» (від 15 травня 2006 р., № 2) та  

Постанові Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування 

судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх» (від 16 

квітня 2004 р., № 5) [194; 192; 68, С. 106-113, 145-151]. 

Відповідно до зазначених положень, неповнолітні, які вчинили 

суспільно небезпечне діяння, у віці від 11 до 14 років можуть бути 

направлені судом до школи соціальної реабілітації. Отже до даної 

спеціальної установи можуть бути направлені лише ті неповнолітні, які 

вчинили суспільно небезпечне діяння до досягнення віку кримінальної 

відповідальності. Життя, навчання та виховання у цій школі  здійснюється в 

умовах постійного спеціального режиму, який передбачає спеціальну 

систему навчально-виховної роботи, постійний нагляд та контроль, суттєве 
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обмеження вільного виходу за межі території, особистий огляд, огляд речей, 

посилок, бандеролей, передач тощо [194]. 

Відповідно до професійного училища соціальної реабілітації 

направляються особи віком від 14 до 18 років, які потребують особливих 

умов виховання. Це можуть бути як неповнолітні, які звільняються від 

кримінальної відповідальності із застосуванням ПЗВХ (ст. 97 КК), так і ті, 

стосовно яких суд приймає рішення про звільнення від покарання на підставі 

ст. 105 КК. Спеціальний режиму в даному закладі є більш суворим. Окрім 

спеціальної системи навчально-виховної роботи, постійного нагляду та 

контролю, особистого огляду, огляду речей, посилок, бандеролей, передач,  

додаються більш суворі обмеження. Практично виключається  можливість 

вільного виходу за межі території без спеціального супроводу, передбачена  

заборона зберігання певних предметів (перелік яких визначається окремо) та  

огляд спальних приміщень,  допускається застосування спеціальної системи 

дисциплінарних стягнень тощо [195]. 

Тож особливістю даного заходу примусового виховного впливу на 

неповнолітніх є те, що його головне виховне спрямування межує з доволі 

суттєвими правообмеженнями, а отже має застосовуватися судами доволі 

обережно. В п. 9  Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про 

практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів 

виховного характеру» на рівні рекомендацій роз’яснюється те, що до 

спеціальних навчально-виховних установ відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 105 КК 

мають направлятися лише ті «неповнолітні, котрі вийшли з-під контролю 

батьків чи осіб, які їх замінюють, не піддаються виховному впливу та не 

можуть бути виправлені шляхом застосування інших ПЗВХ» [68, С. 106-113]. 

За попереднім кримінально-процесуальним законодавством навіть 

передбачалася можливість поміщення особи, яка підлягала за ухвалою суду 

направленню до спеціального навчально-виховного закладу (у разі 

передбачення того, що вона буде займатися протиправною діяльністю) у 

приймальник розподільник для неповнолітніх строком до 30 діб. Цей 
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приймальник розподільник для неповнолітніх потім і доставляв 

неповнолітнього  до спеціального навчально-виховного закладу (ч. 4 ст. 447 

КПК 1960 р.) [111, С. 265-266]. Даний факт свідчить про те, що цей захід був 

найсуворішим не лише за обсягом правообмежень, які є наслідком порядку 

утримання неповнолітнього у  спеціальному навчально-виховному  закладі, 

але і враховуючи можливий суворий кримінально-процесуальний примус, 

якій може супроводжувати застосування цього заходу. 

В окремих випадках пропонується лише модернізувати сам порядок 

утримання неповнолітніх у даному закладі з метою розробки спеціальних 

навчальних програм для досягнення позитивних результатів у соціально-

психологічній корекції правопорушників. Так Н.М. Мирошниченко 

доводить, що складовою реформування умов утримання в цих закладах э 

створення особливих умов для тих неповнолітніх, які відстають у психічному 

розвитку. Пропонується декілька варіантів вирішення питання: створити нові 

корекційні установи закритого типу, які спеціалізувались би на 

неповнолітніх, що вчинили правопорушення та відстають у психічному 

розвитку, мають значні прогалини у вихованні та навчанні; організувати 

окремі класи (групи) у діючих спеціальних навчально-виховних установах 

саме для осіб, які мають відставання у психічному розвиткові [156, С. 170].  

Проте важливішим є те, що саме на підставі належної оцінки ступеня 

суворості цього ПЗВХ (або ж у зв’язку із обсягом його право обмежень) вчені 

доходять певних висновків щодо доцільності (чи не доцільності) 

застосовувати під час звільнення неповнолітньої особи від кримінальної 

відповідальності ПЗВХ. Результатом дослідження цих проблем є досить різні 

пропозиції, під час вкрай протилежні. 

Так Л.В. Герасимчук, досліджуючи питання звільнення неповнолітніх 

від кримінальної відповідальності та покарання із застосуванням ПЗВХ, 

доводячи той факт, що ПЗВХ за своєю правовою природою є заходами 

примусу, що застосовуються на підставі вироку суду, а отже є специфічною 

формою реалізації кримінальної відповідальності - альтернативою 



216 
 

покарання, - доходить висновку про недоцільність застосування ПЗВХ у разі 

звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності, взагалі. А отже 

звільнення неповнолітніх на підставі ст. 97 КК має бути остаточним і без 

застосування будь-яких інших заходів впливу. [ 35, С. 14-15]. 

Досить поширеною є позиція щодо необхідності диференціації усіх 

видів ПЗВХ відповідно до співвідношення у їхньому змісті суто виховних 

елементів та кари, суворість якої залежить від обсягу правообмежень. Уже з 

часів набуття чинності новим КК 2001 р. В.М. Бурдін доводив те, що не 

мають застосовуватися однакові ПЗВХ як у разі звільнення від кримінальної 

відповідальності, так і у разі звільнення від покарання. Вчений пропонував 

встановити в законі різний перелік цих заходів, які мали застосовувати у разі 

звільнення від кримінальної відповідальності, та у разі звільнення від 

покарання [22, С.132, 133]. Цей підхід знайшов подовження і в дослідженнях 

сучасного періоду. Зокрема, Т.Г. Пономарьова Т.Г., досліджуючи інститут 

звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування в Україні та 

Польщі, дійшла висновку щодо доцільність диференціації ПЗВХ на суто 

виховні та такі, які можуть  застосовуватися у якості додаткових умов під час 

звільнення від покарання та його відбування [195, С. 12-15]. Отже під час 

звільнення від кримінальної відповідальності мають застосовуватися лише ті 

заходи, які мають суто виховне спрямування. 

Проте більш кардинальні пропозиції базуються на підставах віднесення 

даного заходу до спеціальних видів покарань неповнолітніх. Адже система 

видів покарань щодо неповнолітніх має відрізнятися не лише виключенням 

окремих видів покарання та їх м’якістю, порівняно із системою покарань 

щодо дорослих, але й містити такі види, які застосовуються лише до 

неповнолітніх, проте містять певні обмеження та позбавлення. Маємо 

погодитися із В.М. Бурдіним, який на підставі аналізу історичних витоків та 

процесу формування спеціальних виховних закладів для категорії 

неповнолітніх злочинців доводить те, що цей захід є певним специфічним 

видом позбавлення волі для неповнолітніх. Навіть більше, автор вважає, що 
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за сучасними особливостями утримання неповнолітніх у спеціальних 

навчальних закладах (спеціальний режим, постійний нагляд, педагогічний 

контроль, виключення можливості вільного пересування, спеціальна система 

виховної роботи тощо) цей захід практично навіть більш суворіший, ніж 

умови утримання у структурних дільницях соціальної реабілітації виправних 

колоній мінімального та середнього рівня безпеки [22, С. 94-95, 120]. 

Той факт, що умови утримання в цих закладах та їх режимність 

роблять їх схожими із установами закритого типу для відбування покарання 

у виді позбавлення волі, розглядається Т.Г Пономарьовоюяк законодавча 

фікція, підміна понять (зокрема, щодо співвідношення таких понять як 

навчально-виховний заклад та виховна колонія) [195, С. 11]. 

Відповідно, М.О. Карпенко, досліджуючи особливості провадження в 

справах про злочини неповнолітніх, взагалі, розв’язання у судових рішеннях 

питання про вид так міру покарання, про застосування ПЗВХ, зокрема, 

дійшов висновку, що ПЗВХ – це певний різновид відповідальності, і що 

такий вид ПЗВХ як направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-

виховної установи для дітей і підлітків до його виправлення, але на строк, що 

не перевищує трьох років, має застосовуватися судом лише у разі вчинення 

неповнолітнім особливо тяжкого, тяжкого кримінального правопорушення,  

або ж злочину середньої тяжкості [73, С. 133-152]. 

Тож саме суворість правообмежень, яка властива розглядуваному 

заходу надихнула вчених на доведення необхідності взагалі не застосовувати 

ПЗВХ під час звільнення від кримінальної відповідальності взагалі, або ж, як 

більш м’який варіант, - диференціювати усі ПЗВХ на два види: суто виховні 

та ті, що містять значний обсяг право обмежень. І цю диференціацію 

використовувати під час визначення окремих видів ПЗВХ, які можуть 

застосовуватися під час звільнення від кримінальної відповідальності, а які 

лише під час звільнення від покарання.  

Той факт, що даний найсуворіший примусовий виховний захід, який є  

практично різновидом ізоляції неповнолітнього від суспільства, 
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застосовується до осіб, які вчинили різні за ступенем тяжкості суспільно 

небезпечні діяння, - досить тривалий термін був предметом обговорення в 

різних країнах СНД. Результатом стало те, що Росія виключила цей захід із 

переліку примусових заходів виховного характеру, які застосовуються до 

неповнолітніх, які вчинили злочини невеликої та середньої тяжкості і можуть 

бути звільненні від кримінальної відповідальності (ст.90 КК РФ). 

Направлення неповнолітньої особи до спеціального навчально-виховного 

закладу закритого типу органу управління  освіти  є можливим лише у разі 

звільнення цієї особи від покарання  у виді позбавлення волі за вчинення 

злочину середньої тяжкості та тяжкого злочину (ст.92 КК РФ) [88, С. 154]. 

Зазначене доводить необхідність визначення більш конкретного 

кримінального процесуального порядку застосування даного заходу. 

Обґрунтування доцільності такого кроку законодавця обумовлюється, як на 

наш погляд, двома принциповими положеннями. По-перше, чим суворішими 

є ПЗВХ,  тим більш досконалішими мають бути інструменти захисту прав, 

свобод та інтересів неповнолітньої особи під час відправлення кримінального 

правосуддя, більш вузькими межі суддівського розсуду. По-друге, якщо 

визнати у якості однієї із засад кримінально-процесуального права та 

законодавства більш чітку та повну формалізацію законодавчих положень у 

сфері відправлення правосуддя щодо неповнолітніх осіб, - маємо визнати, що 

саме цей захід має бути врегульований відповідно до цих принципів.  

Окремо постоїть проблема  законодавчого закріплення в чинному КПК 

можливості умовно-дострокового звільнення із спеціальної навчально-

виховної установи неповнолітнього, який є суб’єктом злочину.Строк 

знаходження неповнолітнього у спеціальній навчально-виховній установі 

визначається судом. Він має бути достатнім для виправлення, але не може 

перевищувати трьох років. Отже ізоляція неповнолітнього у даній установі 

може бути досить тривалою.  

У п. 36 Положення про школу соціальної реабілітації конкретно 

йдеться про те, що питання доцільності проведення подальшої реабілітації та 
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можливості дострокового відрахування дітей із школи розглядається через 

рік (повторно через шість місяців) і остаточно вирішується судом за 

місцезнаходженням школи на підставі рішення педагогічної ради школи чи 

за поданням її директора [194]. В Положенні ж про професійне училище 

соціальної реабілітації взагалі не згадується про дострокове 

відрахування.Отже маємо розуміти, що це питання стосується лише осіб, які 

не досягли віку кримінальної відповідальності. 

Проте  у п. 11 Постанови Пленуму Верховного Суду України  «Про 

практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів 

виховного характеру» вже йдеться про можливість здійснення судом  

дострокового звільнення учня, якій довів своє виправлення, як на підставі 

клопотання ради школи, так і клопотання ради училища [68, С. 106-113]. А 

отже, знову ж таки, на рівні рекомендацій та роз’яснень суду неповнолітні, 

які не досягли віку кримінальної відповідальності, та неповнолітні, які є 

суб’єктами злочину зрівняні в правах на дострокове звільнення. В чинному 

кримінальному процесуальному законі міститься лише регламентація 

умовно-дострокового звільнення щодо першої категорії осіб. За чинним КПК 

законодавець віднайшов за необхідне визначити можливість дострокового 

звільнення із спеціальної установи лише стосовно неповнолітніх, які не 

досягли віку кримінальної відповідальності (ст. 502 КПК). Суд за місцем 

перебування установи приймає відповідне рішення за клопотанням самого 

неповнолітнього, його захисника, законного представника або прокурора. 

Підставою для такого звільнення має бути досягнення перевиховання 

неповнолітньої особи (ст. 502 КПК)[109, С. 242]. 

Підсумовуючи зазначене, слід підкреслити наступне. Чинна редакція 

кримінальних процесуальних положень, які містяться у ст. 497 КПК 

«Порядок застосування до неповнолітнього обвинуваченого примусових 

заходів виховного характеру»  залишає за межами правового регулювання 

чималу кількість питань, які, зважаючи на особливі вимоги до гарантій 
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справедливості та законності відправлення кримінального правосуддя щодо 

неповнолітніх, мали б отримати законодавче регулювання.  

Проблема полягає у тому, що існують певні сфери реалізації ПЗВХ, які 

або ж доволі важливі за значенням, або ж стосуються найбільш складних 

питань порядку застосування конкретних видів ПЗВХ, а відповідно тягнуть 

значне поширення суддівського розсуду та доволі різного тлумачення 

чинних кримінально-процесуальних норм.  

Можливість неповнолітніх користуватися додатковими гарантіями  під 

час кримінального провадження має тлумачитися більш широко і 

передбачати не лише особливий порядок здійснення окремих процесуальних 

дій під час звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності із 

застосуванням ПЗВХ, але законодавче закріплення особливостей реалізації 

окремих його видів. Кримінально-процесуальні норми, які стосуються 

порядку застосування ПЗВХ, мають вирізнятися не лише специфічністю 

змісту, але й  більшою чіткістю та повнотою правових положень. Законодавчі 

уточнення, конкретизація порядку застосування окремих примусових заходів 

виховного характеру обумовлюється їхньою певною складністю та 

необхідністю врахування судом багатьох чинників, від яких залежить 

законність та справедливість прийнятого судом рішення по відношенню до 

неповнолітньої особи.  

Зокрема, конкретизації потребують процесуальні положення, які 

стосуються порядку застосування таких конкретних видів ПЗВХ як: передача 

неповнолітнього під нагляд батьків чи осіб, які їх замінюють, чи під нагляд 

педагогічного або трудового колективу за його згодою, а також окремих 

громадян на їх прохання; покладання на неповнолітнього, який досяг 

п’ятнадцятирічного віку і має майно, кошти або заробіток, обов’язку 

відшкодування  заподіяних майнових збитків; направлення неповнолітнього 

до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків до його 

виправлення, але на строк, що не перевищує трьох років. 
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Удосконалення кримінального процесуального законодавства в цій 

частині відповідатиме сучасним тенденціям  щодо посиленого захисту прав, 

свобод, законних інтересів неповнолітньої особи, яка перебуває у сфері 

кримінального правосуддя, оскільки має розглядатися у якості додаткової 

гарантії їхнього дотримання учасниками кримінального провадження. 

Висновки до розділу 3 

Необхідність подальшої спеціалізації чинного кримінального 

правосуддя щодо неповнолітніх, впровадження відновного правосуддя, 

визначення дієвої системи суто виховних заходів та покарання для 

неповнолітніх, а відповідно, більш поглибленого та нового осмислення 

їхнього змісту, сутності та співвідношення, - обумовлює теоретичний, 

правовий, практичний інтерес до комплексних проблем кримінальної 

відповідальності та покарання неповнолітніх. Що,  в свою чергу, посилює 

актуальність відповідності кримінально-правових та кримінальних 

процесуальних положень щодо реалізації інституту звільнення від 

кримінальної відповідальності неповнолітніх. На порядок денний постали 

проблеми стану регулювання  кримінального процесуального порядку 

звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності, взагалі, із 

застосуванням ПЗВХ, зокрема, наявності специфічності змісту, більшої 

чіткості та повноти відповідних процесуально-правових положень, 

визначення суперечностей та невідповідностей між положеннями 

кримінального та кримінально-процесуального законодавства тощо. 

Зазначене не може не стосуватися загальних засад кримінального 

провадження щодо неповнолітніх. Проте можливість неповнолітніх 

користуватися додатковими гарантіями  під час кримінального провадження, 

визначеними ст.ст. 10, 27, 28 КПК має тлумачитися більш широко і 

передбачати не лише особливий порядок здійснення окремих процесуальних 

дій, але законодавче закріплення особливого підходу до реалізації будь-якого 

кримінально-правового заходу. І це відтворення особливостей має 

відбуватися не лише на рівні виключення із загальних правил, але й шляхом 



222 
 

формулювання окремих спеціальних засад, які б стосувалися реформування 

кримінального правосуддя щодо неповнолітніх. 

Спеціальні засади відправлення кримінального правосуддя щодо 

неповнолітніх мають не лише впливати на конкретний процесуальний 

порядок кримінального провадження, але й відтворюватися в особливостях  

законодавчого процесу, в цілому, в особливостях формулювання конкретних 

кримінально-процесуальних норм, що регулюють здійснення кримінального 

провадження щодо неповнолітніх. А відповідно впливати на формулювання 

понятійного апарату, підходи у визначенні критеріїв систематизації 

кримінально-процесуальних норм та відповідних інститутів. 

В цих засадах має бути відтворене спрямування чинної системи 

кримінального правосуддя щодо неповнолітніх: до обмеження судового 

розсуду, до більш чіткої формалізації кримінально-процесуальних положень, 

як на рівні цілого інституту особливостей кримінального провадження щодо 

неповнолітніх, так і на рівні окремих норм та кримінально-процесуальних 

положень; до впровадження такої законодавчої практики, яка б передбачала  

формулювання порівняно більш змістовних та чітких за визначенням понять 

та категорій, порядку реалізації кримінально-процесуальних норм; до 

виокремлення, порівняно із чинним законом, більш широкого переліку 

спеціальних кримінально-процесуальних норм, які б визначали особливий 

порядок здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх, в 

окремій Главі; до чіткої та більш повної регламентації кримінально-

процесуального  порядку  застосування окремих примусових заходів 

виховного впливу, залежно від суворості цих заходів та складнощів їхньої 

реалізації. Зазначені спрямування мають бути відтворені у змісті спеціальної 

норми – ст. 10-1 КПК «Додаткові гарантії забезпечення рівності 

неповнолітніх перед законом та судом», яка має стати складовою Глави 2 

«Засади кримінального провадження». 

Наступність законодавства виявляється у тому, що чинне кримінальне 

процесуальне законодавство (порівняно із попереднім законодавством) не 
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набуло чіткості та повноти в частині регулювання порядку та умов 

застосування звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх із 

застосуванням ПЗВХ (на підставі ст. 97 КК),  не сприяє розумінню 

процесуальних відмінностей у застосуванні звільнення неповнолітньої особи 

від кримінальної відповідальності від звільнення від покарання (ст. ст. 97 та 

105 КК)  

Чинна редакція кримінальних процесуальних положень, які містяться у 

зазначених вище кримінально-процесуальних нормах, залишає за межами 

правового регулювання чималу кількість питань, які, зважаючи на особливі 

вимоги до гарантій справедливості та законності відправлення кримінального 

правосуддя щодо неповнолітніх, мали б отримати законодавче регулювання. 

Це і проблеми конкуренції між  загальними (в певному цензі більш 

пільговими видами звільнення) та спеціальним видом звільнення 

неповнолітнього від кримінальної відповідальності із застосуванням 

примусових заходів виховного характеру (далі ПЗВХ); доцільності 

формулювання спеціальної норми, яка б регламентувала звільнення від 

кримінальної відповідальності неповнолітніх на підставі ст. 97 КК;  

доцільності кримінально-процесуального  розмежування порядку реалізації 

інститутів, передбачених ст.ст. 97 та 105 КК; конкретизації кримінально-

процесуальних положень щодо скасування умовного звільнення 

неповнолітнього від кримінальної відповідальності тощо. 

Той факт, що в чинному законодавстві положення, які безпосередньо 

(або ж опосередковано) стосуються кримінально-процесуального порядку 

звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності, містяться у 

різних Розділах та Главах чинного КПК ускладнює їх системне сприйняття та 

визначення того, наскільки чинне законодавство повно та дієво сприяє 

реалізації кримінально-правового інституту звільнення неповнолітніх від 

кримінальної відповідальності на підставі ст. 97 КК.  

Існування певних неузгоджень між кримінально-правовими 

законодавчими положеннями та підходами у їхньому тлумаченні у 
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рекомендаційних положеннях Постанов Пленуму Верховного Суду України  

щодо вибору виду звільнення від кримінальної відповідальності 

неповнолітнього, суперечливостей  між положеннями кримінального та 

кримінально-процесуального законодавства в частині оцінки судом  

ставлення неповнолітнього (його законних представників) до факту 

застосування спеціального виду звільнення та призначення ПЗВХ, - свідчать 

на користь необхідності визначення безпосередньо у кримінальному 

процесуальному законодавстві вимоги щодо застосування  судами до 

неповнолітніх тих  видів звільнення, які є  більш пільговим за умовами  та 

порядком реалізації. Що усуне проблему конкуренції між загальними видами 

звільнення, передбаченими ст.ст. 45-48 КК, та звільненням на підставі ст. 97 

КК. 

Доцільність формулювання окремої спеціальної норми, яка б 

розмежовувала порядок реалізації положень  ст. 97 КК та ст. 105 КК, 

обумовлюється (крім іншого) тим, що це факультативні  види звільнення, які 

передбачають широкі межі суб’єктивного суддівського розсуду. Тож 

гарантією дотримання прав та інтересів неповнолітньої особи, яка опинилася 

в сфері кримінального правосуддя, має стати більш поглиблена (конкретна) 

законодавча регламентація тих елементів кримінально-процесуального 

порядку реалізації зазначених інститутів, які обумовлюють складнощі у 

правозастосуванні, відтворюють суперечливість законодавчих положень. 

Кримінальні процесуальні норми, які стосуються порядку застосування 

звільнення від кримінальної відповідальності та звільнення від покарання із 

застосуванням ПЗВХ (ст.ст. 97, 105 КК), мають вирізнятися не лише 

специфічністю змісту, але й  більшою чіткістю та повнотою правових 

положень.  

Має бути сформульована спеціальна кримінальна процесуальна норма 

(подібно до КПК 1960 р.), яка б безпосередньо визначала порядок реалізації 

положень ст. 97 КК, стосувалася порядку судового розгляду справи щодо 

застосування ПЗВХ до неповнолітніх, які є суб’єктами злочину. Стаття 497 
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КПК, яка має назву «Порядок застосування до неповнолітнього 

обвинуваченого примусових заходів виховного характеру» не може 

розглядатися у якості такої, оскільки примусові заходи виховного характеру 

застосовуються і у випадках звільнення неповнолітньої особи від покарання 

(ст. 105 КК).  

Проте не лише виокремити порядок прийняття рішення стосовно 

застосування ПЗВХ у разі звільнення від кримінальної відповідальності, але 

й додати додаткову частину норми, де б йшлося про порядок застосування 

ПЗВХ у разі звільнення від покарання. Відповідно, доцільним є визначитися 

із тим, що суд у даному випадку ухвалює вирок із призначенням виду та 

строку покарання, а потім вже звільняє від його відбування з призначення 

ПЗВХ. 

Виокремлення спеціальної кримінальної процесуальної норми, яка б 

регламентувала та розмежовувала процесуальний порядок кримінального 

провадження у разі звільнення неповнолітнього від кримінальної 

відповідальності та покарання із застосуванням ПЗВХ, сприятиме єдиному 

тлумаченню кримінально-процесуальних положень у правозастосуванні, 

вирішенню суто теоретичної проблеми щодо правового характеру як даних 

міжгалузевих інститутів, так і ПЗВХ.  

У якості окремого предмета дослідження у даному розділі було обрано 

порядок застосування окремих примусових заходів виховного характеру, 

передбачених ч. 2 ст. 105 КК. Системному аналізу  піддавалися не лише 

положення ст. 497 КПК «Порядок застосування до неповнолітнього 

обвинуваченого примусових заходів виховного характеру» (у співвідношенні 

із системою кримінально-процесуальних положень, які визначають загальний 

порядок звільнення від кримінальної відповідальності - ст.ст. 285-289 КПК), - 

але й кримінально-правова та кримінально-виконавча характеристика цих 

заходів.  

Актуальність та доцільність дослідження процесуального порядку їх 

реалізації обумовлюється важливістю цієї спеціальної особливої системи  
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кримінально-правового впливу, якому піддаються лише неповнолітні. Тим, 

що вони є головною складовою спеціального виду звільнення неповнолітніх 

від кримінальної відповідальності (ст. 97 КК). Дозволяють  мінімізувати 

обсяг примусу, досягти мети виправлення та ресоціалізації неповнолітніх без 

застосування всієї системи судочинства, посилюють значення позадержавних 

(громадських) заходів впливу на неповнолітніх правопорушників.  

Одним із видів ПЗВХ, який заслуговує на більш прискіпливу увагу 

законодавця є - передача неповнолітнього під нагляд батьків чи осіб, які їх 

замінюють, чи під нагляд педагогічного або трудового колективу за його 

згодою, а також окремих громадян на їх прохання (п.3 ч. 2 ст. 105 КК).     

Звертає на себе увагу те, що законодавець належним чином оцінив 

важливість та складність реалізації такого суто процесуального заходу як 

застосування спеціального запобіжного заходу щодо підозрюваних чи 

обвинувачених осіб неповнолітнього віку -  передання їх під нагляд батьків, 

опікунів чи піклувальників, адміністрації дитячої установи (ст.493 КПК) – 

конкретизовано правовий статус усіх суб’єктів, міститься вимога щодо 

зібрання та вивчення судом відомостей про осіб, яким має бути переданий 

під нагляд неповнолітній правопорушник. В той же час, не зважаючи на 

більш широке коло осіб, які можуть бути задіяні у застосування зазначеного 

ПЗВХ (батьки; особи, які їх замінюють; педагогічний або трудовий колектив; 

будь-який громадянин), - законодавець не віднайшов за необхідне уточнити 

окремі процедурні питання застосування цього заходу. 

Наше дослідження є додатковим підтвердженням результатів наукових 

досліджень щодо доцільності законодавчого уточнення порядку  та умов 

реалізації даного заходу в частині: уточнення порядку та умов передачі 

неповнолітнього батькам чи особам, які їх замінюють; необхідності збирання 

інформації щодо них;  чіткого фіксування у законі необхідності отримання 

судом згоди батьків та осіб, які їх замінюють,  на здійснення такого нагляду 

(у письмовому вигляді). 
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Систематизація та аналіз результатів дослідження проблеми реалізації 

такого виду ПЗВХ як - покладання на неповнолітнього, який досяг 

п’ятнадцятирічного віку і має майно, кошти або заробіток, обов’язку 

відшкодування  заподіяних майнових збитків (п.4 ч. 2 ст. 105 КК), доводить 

наявність досить суттєвих розбіжностей в доктрині права щодо доцільності 

конкретизації процесуального порядку застосування даного виду заходів та  

конкретних шляхів його удосконалення. Спрямування більшості дослідження  

в напрямку пошуків відповідей на окремі питання (наскільки рішення суду 

щодо обрання даного виду ПЗВХ має залежати від волі неповнолітньої 

особи;  яка має бути роль батьків та осіб, які їх замінюють, у цьому питанні), 

призвели до справедливих висновків щодо доцільності законодавчої 

конкретизації таких складових процесуального порядку як отримання згоди 

неповнолітнього на застосування цього заходу, визначення суми 

відшкодування збитків, яка може покладатися безпосередньо на 

неповнолітню особу, а яка може відшкодовуватися за допомогою батьків 

(осіб, які їх замінюють). І в першому, і в другому випадках це сприятиме 

інтенсивному поновленню  прав та законних інтересів потерпілої особи. 

Відповідно, чіткість та повнота кримінально-процесуального регулювання 

даного заходу відтворюватимуть зміст спеціальних засад відправлення 

кримінального правосуддя щодо неповнолітніх, сприятимуть розумінню 

правової сутності даного реституційного заходу, уточненню його караючих 

властивостей. 

Направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної 

установи для дітей і підлітків до його виправлення, але на строк, що не 

перевищує трьох років (п.5 ч. 2 ст. 105 КК) - найсуворіший із усіх заходів, які 

визначені у ч. 2 ст. 105 КК: за послідовністю та місцем у системі ПЗВХ 

(останній із усіх видів заходів), тривалістю (максимум до трьох років), 

особливим порядком реалізації та обсягом примусу, обумовлених режимом 

перебування неповнолітнього у  спеціальних установах  (ізоляція, постійний 
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нагляд,  контроль, обшуки, суттєві обмеження, особлива дисциплінарна 

практика тощо). 

Тривалість перебування неповнолітнього у спеціальній навчально-

виховній установі,  значний обсяг право обмежень розглядуваного заходу 

підвищують значення законодавчого визначення порядку (механізму) 

стимулювання неповнолітнього до виправлення в більш оптимальні терміни, 

що має стосуватися не лише неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної 

відповідальності, але й тих, хто є суб’єктом злочину. Стимул до досягнення 

певного ступеня виправлення має бути  у всіх неповнолітніх осіб, які 

вчинили суспільно небезпечне діяння. А відповідно термін їхньої ізоляції має 

суттєво залежати від поведінки, ставлення до навчання та оточуючих. Факт 

можливості умовно-дострокового звільнення неповнолітніх від відбування 

цього заходу має знайти безпосереднє відтворення у чинному кримінальному 

процесуальному законодавстві. 

Саме на підставі аналізу реального обсягу право обмежень даного 

найсуворішого виду примусових заходів виховного характеру, в доктрині 

права обґрунтовується необхідність більш чіткого розмежування ПЗВХ на 

заходи суто виховного характеру, які мають застосовуватися у разі 

звільнення від кримінальної відповідальності, та заходи, які за обсягом 

примусу дорівнюються окремим видам покарання, а отже їх недоцільно 

застосовувати  під час реалізації ст. 97 КК. Виокремлення ПЗВХ більш 

суворих за обсягом право обмежень сприятиме диференціації та 

індивідуалізації кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. 

Направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи 

доцільно застосовувати лише стосовно особи, яка вчинила злочин середньої 

тяжкості (в окремих випадках – тяжкий злочин), вина якої доведена, за 

обвинувальним вироком суду, переважно у разі її звільнення її від покарання. 

Невід’ємною складовою порядку застосування ПЗВХ є  факт призначення 

неповнолітньому вихователя. Відповідно до нормативно-правових актів 

відомчого характеру (Положення про судових вихователів), актів 



229 
 

правозастосування рекомендаційного характеру (Постанова Пленуму 

Верховного Суду) підставою для призначення вихователя може бути як факт 

звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності із 

застосуванням ПЗВХ (крім направлення до спеціальної виховної установи), 

так і звільнення його від покарання із застосуванням ПЗВХ. Проте в 

кримінальному законодавстві йдеться лише про можливість призначення 

вихователя лише у разі звільнення від покарання із застосуванням ПЗВХ (ч. 4 

ст. 105 КК). У чинному КПК кримінально-процесуальні положення, які 

стосуються особливостей кримінального провадження неповнолітніх (Глава 

38; ст. 484 -497 КПК), взагалі не містять взагалі регламентації цього питання. 

Це є недоліком чинного законодавства. Невідповідність правових положень 

має бути усунена шляхом внесення змін до Закону про кримінальну 

відповідальність: стаття 97 КК «Звільнення від кримінальної 

відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру» 

має бути доповнена ч. 4 наступного змісту «суд може визнати за необхідне 

призначити неповнолітньому вихователя в порядку, передбаченому законом, 

незалежно від виду ПЗВХ». Актуальність такого кроку посилюється умовним 

характером даного виду звільнення, а відповідно необхідністю посиленого 

виховного впливу на неповнолітнього, незалежно від виду примусового 

заходу.  

 Вивчення даних щодо участі прокурора у судовому розгляді 

кримінальних проваджень в Україні за 2014-2017 рр. доводить те, що 

кількість неповнолітніх, стосовно яких суд вирішує питання щодо 

застосування на підставі клопотання прокурора примусових заходів 

виховного характеру, передбачених ч. 2 ст. 105 КК, суттєво різниться. Якщо 

у 2014 р. кількість таких випадків становила 571, то в наступні роки вона 

постійно зменшувалася і відповідно становила: у 2015 р. – 402 засідання, у 

2016 р. – 345, у 2017 р. – 308. 

  В клопотанні прокурора лише доводиться наявність підстав для 

застосування до неповнолітньої особи, яка вчинила суспільно небезпечне 
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примусових заходів виховного характеру, без вказівки його виду. І лише суд 

може прийняти конкретне рішення та визначити вид цього заходу. Характер 

прийнятого судом рішення щодо визначення виду примусового заходу маємо 

дослідити на прикладі узагальнення рішень судів Одеської області на  

підставі матеріалів клопотань прокурорів Одеської області у 2016 та 2017 рр. 

Вивчення та узагальнення даних судових рішень стосовно 31 особи за 

зазначені роки доводить наступну тенденцію. Практично стосовно щодо 

кожного другого неповнолітнього суд не конкретизує рішення щодо виду 

примусового заходу виховного характеру (45 %), а якщо і визначає 

конкретний вид примусового заходу виховного характеру, то ухиляється від 

уточнення терміну його виконання (у 74 % випадків). В тих випадках, коли в 

ухвалі йдеться про конкретний вид заходу, найчастіше суд поєднує 

застереження та передачу неповнолітньої особи під нагляд матері (25, 8 %). 

Майже щодо кожного десятого неповнолітнього застосовується лише  

застереження (9,6 %); щодо 6, 4 % осіб – направлення до спеціальної 

навчально-виховної установи для дітей і підлітків до його виправлення, але 

на строк, що не перевищує трьох років; у 3, 2 % випадків застосовується 

обмеження дозвілля та передача під нагляд матері тощо. 

 Вивчення змісту окремих  ухвал, які ухвалювалися районними судами 

м. Одеси, м. Харкова та м. Львова стосовно неповнолітніх протягом 2013-

2017 рр.,  доводить наступне. Якщо підходити до аналізу змісту ухвал з точки 

зору відповідності кримінально-правових та кримінально-процесуальних 

положень, то маємо звернути увагу на те, що доволі часто суди під час 

звільнення від кримінальної відповідальності та застосування ПЗВХ 

посилаються  на ст. 97 КК. Навіть застосовують їїдо осіб, які притягуються 

до відповідальності за ч. 1 ст. 185 КК (Крадіжка), що є неправильним. 

Оскільки це злочин середньої тяжкості, а ст. 97 КК може застосовуватися 

лише за злочини невеликої тяжкості, або ж необережні середньої тяжкості. У 

разі вчинення злочину середньої тяжкості  можливим є лише звільнення від 

покарання із застосуванням ПЗВХ (ст. 105 КК). В окремих випадках суд 
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посилається на ст. 105 КК. Йдеться про те, що відповідно до ст. 105 КК особу 

слід звільнити від кримінальної відповідальності із застосуванням ПЗВХ. Але 

ця норма містить  лише підстави звільнення від покарання із застосуванням 

ПЗВХ. Ці та інші проблеми правозастосування обумовлюються, не в останню 

чергу, недосконалістю процесуального порядку застосування ПЗВХ, 

суперечностями, які існують між положеннями кримінального та 

кримінально-процесуальногоь законодавства, що є безпосереднім предметом 

дослідження третього розділу дисертації.  

Дані анкетування доводять те, що більшість опитаних дотримуються 

тієї позиції, що особливий порядок здійснення кримінального провадження 

щодо неповнолітніх має базуватися на спеціальних засадах здійснення 

кримінального правосуддя щодо неповнолітніх (71, 2 %); що чинне 

кримінально-процесуальне законодавство вимагає удосконалення в частині 

узгодженості положень параграфу «Звільнення від кримінальної 

відповідальності» та змісту ст. 497 КПК, яка визначає порядок застосування 

примусових заходів виховного характеру; вважають доцільним правове 

розмежування порядку застосування примусових заходів виховного 

характеру у разі звільнення від кримінальної відповідальності та звільнення 

від покарання у різних правових нормах (79, 4 %), шляхом формулювання 

спеціальної статті, яка б визначала безпосередньо порядок застосування ст.97 

КК (72, 9 %). 

Дані проблеми безпосередньо є предметом нашого дослідження в 

частині аналізу особливостей порядку застосування спеціального виду 

звільнення щодо неповнолітніх, передбаченого ст. 97 КК. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та оновлено вирішення 

актуальної проблеми –. процесуального порядку звільнення від кримінальної 

відповідальності.Здобуті під час дослідження наукові результати дають 

підстави для висловлення пропозицій, що мають важливе теоретичне 

значення, а реалізована його мета і завдання дають змогу сформулювати такі 

основні висновки і надати практичні рекомендації, зокрема: 

1.Той факт, що у доктрині кримінального права не існує 

загальновизнаного рішення щодо змісту, сутності, початку, форм 

кримінальної відповідальності, доцільності визначення у вітчизняному 

законодавстві інституту звільнення від кримінальної відповідальності 

(відповідно його поняття та ознак), - суттєво позначається на проблемах 

процесуального порядку застосування звільнення від кримінальної 

відповідальності, відтворюється у наявності нечіткості та суперечливості  

окремих положень чинного  законодавства. Відсутність загальновизнаної 

наукової позиції та автентичного (законодавчого) тлумачення щодо доволі 

складних соціально-правових категорій – кримінальної відповідальності та 

звільнення від кримінальної відповідальності, посилює актуальність та 

значення сучасних наукових досліджень даного напрямку.  Зокрема, це 

стосується: визначення поняття та найважливіших процесуальних ознак 

міжгалузевого інституту звільнення від кримінальної відповідальності; 

тенденцій удосконалення процесуального законодавства щодо порядку 

застосування загальних видів звільнення та конкретного змісту законодавчих 

положень щодо специфіки реалізації спеціальних видів звільнення від 

кримінальної відповідальності; уточнення процесуального статусу слідчого 

та підозрюваного; визначення більш широкої системи правових норм 

(їхнього конкретного змісту), які мають регламентувати процесуальний 

порядок застосування звільнення від кримінальної відповідальності до 

неповнолітніх.  
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2.Важливість процесуальної складової  в понятті звільнення від 

кримінальної відповідальності відтворюється  у тому, що правові  відносини 

в сфері реалізації звільнення від кримінальної відповідальності з 

нереабілітуючих обставин врегульовані нормами кримінального та 

кримінально-процесуального законодавства. Звільнення здійснюється за 

ухвалою суду про закриття кримінального провадження та підтвердження 

наявності підстав для звільнення підозрюваного (обвинуваченого) від 

кримінальної відповідальності. Отже держава відмовляється від офіційного 

осуду (негативної оцінки) злочинної поведінки винної особи та вчиненого 

нею діяння, відповідно від засудження особи, яка втратила  попередню  

суспільну  небезпечність. Відмова від засудження особи, відповідно від 

постановлення щодо неї обвинувального вироку, передбачає суттєве 

скорочення процесуальних дій, дозволяє проведення досудового 

розслідування не в повному обсязі.  Що в свою чергу посилює значення такої 

ознаки як «відмова держави від застосування до особи, яка вчинила злочин, 

обмежень її певних прав, свобод, визначених як КК, так і  КПК України».     

Відповідно в чинному кримінально-процесуальному понятійному апараті має 

віднайти своє належне місце і такі поняття як «звільнення від кримінальної 

відповідальності» та «кримінально-процесуальний порядок звільнення від 

кримінальної відповідальності». Характер та типовість суто процесуальних 

ознак цих інститутів доцільно відтворити як у теорії кримінально-

процесуального права, так і у законодавстві.  

 Доцільним є додати після п. 14 ст. 3 КПК, в якому надається визначення 

терміну «притягнення до кримінальної відповідальності», п. 14-1наступного 

змісту: «звільнення від кримінальної відповідальності – це передбачене 

законом звільнення за нереабілітуючих обставин особи, яка вчинила злочин, 

за умови встановлення суттєвого зниження ступеню її суспільної 

небезпечності, що полягає у відмові держави від засудження (постановлення 

вироку), обмежень прав та свобод, передбачених як КК, так і КПК, шляхом 

винесення судом ухвали про закриття кримінального провадження та 
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підтвердження наявності підстав для звільнення підозрюваного, 

обвинуваченого від відповідальності».Відповідно у п. 14-2 ст. 3 КПК 

доцільно надати визначення поняття «кримінально-процесуальний порядок 

звільнення від кримінальної відповідальності». Зокрема, має йтися про те, що 

«кримінально-процесуальний порядок звільнення від кримінальної 

відповідальності – це певна послідовність процесуальний дій, відтворена у 

системі взаємопов’язаних норм КПК, спрямованих на реалізацію підстав та 

умов застосування звільнення від кримінальної відповідальності, визначених 

у КК, що регламентують межі досудового розслідування, процесуальний 

статус суб’єктів відповідних кримінально-процесуальних відносин, 

визначають вимоги до змісту та форми рішень, які приймаються на різних 

етапах кримінального провадження». 

3. Пошуки шляхів до спрощення кримінального провадження, 

зменшення строків досудового розслідування у відповідності до принципів 

гуманізму та диференціації, дотримання міжнародно-правових стандартів 

призвели до значного поширення сфери дії такого міжгалузевого інституту 

як «примирення». Факт визначення у чинному КПК особливих порядків 

кримінального провадження на підставі угод (угоди про примирення, угоди 

про визнання винуватості – ст. 468 КПК) створює підстави виникнення 

певних складнощів у застосуванні конкуруючих інститутів: звільнення від 

кримінальної відповідальності у  зв’язку з примиренням винного з потерпілим 

(ст. 46) і суто кримінально-процесуальних інститутів, передбачених ст. 468 

КПК. Аналіз спеціальних досліджень з проблем застосування ст. 46 КК, 

даних правозастосування доводять доцільність більш поглибленого 

дослідження змістовних та сутнісних ознак різних форм примирення, їхнього 

взаємозв’язку за двома напрямами: щодо інституту примирення у 

міждисциплінарному значенні - як прояву диспозитивного розширення 

процесуальних прав сторін кримінального провадження; та безпосередньо 

щодо процесуального порядку застосування звільнення від кримінальної 

відповідальності на підставі ст. 46 КК.  
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4. Сталою є проблема невідповідності порядку застосування звільнення 

від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності 

(ст. 49) системним ознакам інституту звільнення від кримінальної 

відповідальності як такому. Якщо дотримуватися того, що однією із суттєвих 

ознак звільнення від кримінальної відповідальності є відмова суду від осуду 

особи, яка вчинила злочин, від її засудження та постановлення вироку, що 

підтверджується положеннями чинного закону (звільнення відбувається на 

підставі ухвали суду про закриття кримінального провадження та 

встановлення у наявності підстав для звільнення, передбачених КК – ч. 3 ст. 

288 КПК). То маємо констатувати певну неузгодженість із положеннями 

кримінального законодавства: особа може бути звільненою від кримінальної 

відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності, якщо з дня 

вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули 

певні, встановлені законом терміни (ч. 1 ст. 49). Отже вирок ухвалюється. 

Відповідно до сьогодні актуальним є внесення певних змін у чинне 

кримінальне та кримінально-процесуальне законодавство, які б усунули ці 

розбіжності. Кінцевим моментом може стати притягнення особи до 

відповідальності у якості підозрюваного (обвинуваченого). Суб’єктивний 

фактор на стадії досудового розслідування поглинається значенням, яке має 

судове рішення, яке ґрунтується на повноті та доведеності підстав для 

звільнення. Оскільки звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку 

із закінченням строків давності є певним компромісом між підозрюваним 

(обвинуваченим), як мають визнати свою вину, та державою, яка має 

відмовитися від застосування кримінальної відповідальності та покарання (за 

певних підстав), - формою, яка засвідчить винуватість особи, має стати 

ухвала суду. Гарантією недопущення незаконного притягнення до 

відповідальності, визнання винуватості особи є її право заперечувати проти 

закриття кримінального провадження та застосування звільнення. 

5. На тлі такого ставлення до проблем процесуального порядку 

застосування спеціальних видів звільнення посилюються проблеми 
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правозастосування. Як в клопотаннях прокурора, так і в ухвалі суду щодо 

доцільності застосування спеціальних видів звільнення робиться посилання 

на ст. 44 КК, яка визначає загальні правові підстави та порядок звільнення. З 

єдиним уточненням – в ухвалі суду конкретизується статтю Особливої 

частини КК, за якою особа притягнута до кримінальної відповідальності. Тож 

ніякого посилання на КПК, що суперечить міжгалузевій сутності 

розглядуваного інституту.     Кримінально-правові характеристики суспільно 

небезпечних діянь, у разі вчинення яких особа може сподіватися на 

звільнення від кримінальної відповідальності (латентність, співучасть, 

використання новітніх технологій,  тяжкість злочинного діяння, ступінь 

антисоціальної настанови злочинця тощо), досить часто впливають на 

інтенсивність розслідування, ускладнюють кримінальне провадження. Тож 

доцільним є на тлі існування кримінально-процесуальних положень, які 

мають спрацьовувати у разі застосування будь-якого виду звільнення (ст.ст. 

285-288 КПК), законодавчо закріпити особливості змісту процесуальної 

діяльності учасників кримінального провадження, специфіку закриття 

кримінального провадження під час застосування видів звільнення, 

передбачених Особливою частиною КК, в окремій правовій нормі – ст. 285-1 

КПК. 

6.Ретроспективний та системно-правовий аналіз  законодавчих 

положень в частині визначення правового статусу суб’єктів кримінально-

процесуальних відносин у сфері реалізації процесуального порядку 

звільнення від кримінальної відповідальності доводить наявність певних 

проблем та суперечностей в чинному КПК, які не можуть не впливати на 

стан та якість правозастосовної діяльності. Проблеми обумовлюються 

певною складністю реалізації зазначеного стимулюючого міжгалузевого 

інституту, який може застосовуватися навіть за умови проведення 

досудового розслідування не в повному обсязі, стосується особи, вина якої не 

зостановлюється у вироку суду, передбачає певні компромісні домовленості 

між відповідними правоохоронними органами та особою, яка вчинила злочин 
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будь-якої тяжкості. А відповідно, підвищує ризики незаконного (не 

достатньо) обґрунтованого рішення про звільнення. Дослідження, 

спрямоване на визначення шляхів удосконалення законодавства, мінімізації 

зазначених ризиків доводить необхідність звернути особливу увагу на 

чинний процесуальний статус окремих суб’єктів. Зокрема, слідчого, 

підозрюваного, обвинуваченого. 

7. Вказівка законодавця на те, що слідчий несе відповідальність за 

законність та своєчасність  здійснення процесуальних дій, за результатами 

розслідування може складати обвинувальний акт, клопотання про 

застосування примусових заходів виховного характеру та подавати їх на 

затвердження прокурору (ст. 40 КПК), звертатися  до суду з клопотанням про 

звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого на стадії 

судового провадження (після отримання судом  обвинувального акту – ст. ч. 

4 ст. 286 КПК) – підтверджують доцільність відповідним чином уточнити 

правовий статус слідчого на стадії досудового розслідування та підготовки 

клопотання про звільнення стосовно підозрюваної особи.В чинному законі 

має бути зафіксоване право слідчого ініціювати, оформлювати відповідні 

матеріали на звільнення від кримінальної відповідальності та, за умови згоди 

прокурора, право направляти їх до суду.  

8. Хід роз’яснювальної  діяльності  має свою особливість, залежно від 

виду та важливості інформації, яка має бути надана підозрюваному та 

обвинуваченому. Послідовність та конкретність характеру роз’яснень має 

самодостатнє значення. Особі мають передусім надати роз’яснення щодо суті 

підозри та обвинувачення, щодо доказів та кваліфікації вчиненого діяння, що 

має особливе значення у разі проведення досудового слідства не в повному 

обсязі. Лише за наявності такої інформації підсудний та обвинувачений 

спроможні належним чином оцінити підстави та порядок звільнення від 

кримінальної відповідальності, особливість яких залежить від виду 

звільнення (імперативний, дискреційний), ступінь залежності такого 

звільнення від суддівського розсуду (навіть за наявності підстав).  
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9. Факт різного визначення су’єктів впливу у ст.ст. 286, 288 КПК, які 

стосуються загального порядку реалізації усіх видів звільнення від 

кримінальної відповідальності (підозрюваний та обвинувачений) та ст.  497 

КПК, яка регламентує застосування ПЗВХ у разі звільнення неповнолітнього 

від відповідальності на підставі ст. 97 КК (обвинувачений), -  доводить 

наявність певних суперечностей  між правовими положеннями. Сфера дії 

спеціального інституту звільнення від кримінальної відповідальності із 

застосуванням ПЗВХ є набагато вужчою, і за положеннями ст. 497 КПК не 

передбачає застосування до підозрюваних, що потребує узгодженості між 

законодавчими положеннями статей параграфу другого «Звільнення від 

кримінальної відповідальності»  та ст. 497 КПК – визначення у якості 

суб’єкта впливу підозрюваного неповнолітнього віку. 

10.Процес подальшої більш поглибленої спеціалізації чинної системи 

кримінального правосуддя щодо неповнолітніх, вирішення щодо них 

особливих кримінально-процесуальних завдань як стратегічного, так  

тактичного характеру, мають бути  відтворені у специфічному змісті та 

сутності загальних засад кримінального провадження,  принципах 

кримінально-процесуального права та законодавства, які в свою чергу, 

відтворюватимуться у положеннях конкретних кримінально-процесуальних 

норм. Особливий порядок правового регулювання розглядуваної сфери 

кримінально-процесуальних відносин, здійснення кримінального 

провадження щодо неповнолітніх має стати сутнісною складовою 

специфічного змісту  принципу рівності громадян перед законом та судом. 

Має  бути відтвореним у спеціальній нормі – ст. 10-1 КПК «Додаткові 

гарантії забезпечення рівності неповнолітніх перед законом та судом». 

11.Посилення актуальності проблеми конкуренції загальних та 

спеціальних видів звільнення неповнолітньої особи від кримінальної 

відповідальності обумовлюється тим, що саме в ній відтворюється складність 

обрання судом  щодо неповнолітніх доцільного обсягу право обмежень.  

Вирішення цього питання цілковито залежить від суддівського розсуду та 
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суб’єктивної оцінки суддею конкретних обставин справи. Тож доцільним є 

безпосередньо у процесуальному законодавстві визначити вимогу щодо 

застосування  судами до неповнолітніх тих  видів звільнення, які є  більш 

пільговим за умовами  та порядком реалізації. 

12.В КПК має існувати спеціальна норма (подібно до КПК 1960 р.), яка 

б безпосередньо стосувалася реалізації положень ст. 97 КК, що визначає 

підстави та умови звільнення неповнолітньої особи від кримінальної 

відповідальності із застосуванням ПЗВХ. ЇЇ положення мають стати  

правовою підставою для підготовки єдиного клопотання (оскільки даний вид 

звільнення без застосування ПЗВХ не може існувати), стосуватися як 

підозрюваних, так і обвинувачених осіб. Стаття 497 КПК, яка має назву 

«Порядок застосування до неповнолітнього обвинуваченого примусових 

заходів виховного характеру» в існуючій редакції не може розглядатися у 

якості такої, оскільки буквально тлумачення її змісту надає підстави вважати, 

що ця норма стосується будь-якого випадку застосування ПЗВХ. 

13.На особливу увагу заслуговує питання обгрунтування необхідності 

законодавчого розмежування порядку застосування ПЗВХ у разі звільнення 

від кримінальної відповідальності та у разі звільнення від покарання (ст.ст. 

97, 105 КК). Якщо виходити із того, що правова сутність інститутів, 

передбачених ст.ст. 97 та 105 КК, є неоднаковою, за змістом ці інститути є не 

однаковими, застосовуються  на різних стадіях кримінального правосуддя, - 

процесуальний порядок розгляду цих справ, підстави та характер прийняття 

судом відповідного рішення, процесуальний порядок його ухвалення, 

формалізація цього рішення мають бути різними. І ці відмінності мають бути 

чітко визначеними нормами кримінально-процесуального характеру. 

14.Направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної 

установи для дітей і підлітків до його виправлення, але на строк, що не 

перевищує трьох років (п.5 ч. 2 ст. 105 КК) – є найсуворішим із усіх ПЗВХ 

(за місцем у системі ПЗВХ,  за тривалістю строку - до трьох років, за обсягом 

примусу  - ізоляція, постійний нагляд,  контроль, обшуки, суттєві обмеження, 
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особлива дисциплінарна практика тощо). Відповідно, практика його 

застосування має обмежуватися певними законодавчими вимогами. 

Кримінально-процесуальний закон має містити конкретну  вказівку на те, що 

цей захід має застосовуватися лише тоді, коли неповнолітній не може бути 

виправлений шляхом застосування інших заходів виховного характеру,  коли 

неефективними є  інші заходи впливу. Переважно  у разі вирішення питання 

щодо звільнення від покарання неповнолітньої особи, яка вчинила злочин 

середньої тяжкості (тяжкий). Отже є небажаним застосування цього заходу у 

разі звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності.    Термін 

ізоляції неповнолітніх має суттєво залежати від поведінки, ставлення до 

навчання та оточуючих, а відповідно має бути законодавче закріплення 

можливості  умовно-дострокового звільнення на лише неповнолітніх, які не 

досягли віку кримінальної відповідальності (ст.502 КПК), але й 

неповнолітніх  що є суб’єктами злочину. 

15. З метою вдосконалення процесуального порядку звільнення від 

кримінальної відповідальності пропонуємо внеститакі зміни та доповнення 

до кримінально-процесуального законодавства України, а саме 

- доповнити  ст. 3 КПК «Визначення основних термінів Кодексу» п. 

14-1наступного змісту: «звільнення від кримінальної відповідальності – це 

передбачене законом звільнення за нереабілітуючих обставин особи, яка 

вчинила злочин, за умови встановлення суттєвого зниження ступеню її 

суспільної небезпечності, що полягає у відмові держави від засудження 

(постановлення вироку), обмежень прав та свобод, передбачених як КК, так і 

КПК, шляхом винесення судом ухвали про закриття кримінального 

провадження та підтвердження наявності підстав для звільнення 

підозрюваного, обвинуваченого від відповідальності»; 

та п. 14-2 наступного змісту: «кримінально-процесуальний порядок 

звільнення від кримінальної відповідальності – це певна послідовність 

процесуальний дій, відтворена у системі взаємопов’язаних норм КПК, 

спрямованих на реалізацію підстав та умов застосування звільнення від 
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кримінальної відповідальності, визначених у КК, що регламентують межі 

досудового розслідування, процесуальний статус суб’єктів відповідних 

кримінально-процесуальних відносин, визначають вимоги до змісту та 

форми рішень, які приймаються на різних етапах кримінального 

провадження». 

- доповнити КПК України статтею 10-1 наступного змісту: 

 Стаття 10-1 «Додаткові гарантії забезпечення рівності неповнолітніх 

перед законом та судом» 

 Обмеження дискреційних повноважень суду під час кримінального 

провадження, ухвалення рішення щодо реалізації кримінальної 

відповідальності та покарання неповнолітніх мають обумовлюватися  

необхідністю дотримання права неповнолітнього зазнати мінімально 

необхідного кримінального та кримінально-процесуального примусу, 

пріоритетності звільнення від кримінальної відповідальності, застосування 

заходів впливу, не пов’язаних із ізоляцією від суспільства, більш чіткої 

формалізації процесуальних положень, які регулюють порядок 

кримінального провадження щодо неповнолітніх.  

       - викласти зміст ч. 2 та 3 ст. 285 КПК«Загальні положення 

кримінального провадження під час звільнення особи від кримінальної 

відповідальності наступним чином: 

 ∙ч. 2 – особі, яка підозрюється, обвинувачується у вчиненні 

кримінального правопорушення та щодо якої передбачена можливість 

звільнення від кримінальної відповідальності роз’яснюється суть підозри чи 

обвинувачення, підстави та порядок звільнення від кримінальної 

відповідальності, право на таке звільнення за наявності підстав обов’язкового 

характеру, можливість звільнення від кримінальної відповідальності за 

наявності підстав факультативного характеру, право заперечувати проти 

закриття кримінального провадження з нереабілітуючих обставин та 

звільнення від кримінальної відповідальності.  
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∙ч. 3 -  у разі якщо підозрюваний чи обвинувачений, щодо якого передбачене 

звільнення від кримінальної відповідальності, заперечує проти цього, 

досудове розслідування та судове провадження проводяться в повному обсязі 

в загальному порядку. 

-  доповнити КПК України статтею 285-1 наступного змісту: 

 Стаття 285-1 «Спеціальні положення кримінального провадження під 

час звільнення особи від кримінальної відповідальності у випадках, 

передбачених Особливою частиною КК України»  

1.Прокурор, слідчий за згодою прокурора за наявності підстав, передбачених 

Особливою частиною КК, у відповідності до загальних положень 

кримінального провадження складає клопотання про звільнення від 

кримінальної відповідальності та надсилає його до суду. 

2.Роз’яснення права на звільнення, підстав його застосування підозрюваному 

та обвинуваченому спрямовується на інтенсивне стимулювання їхньої 

позитивної посткримінальної поведінки, передбаченої в Особливій частині 

КК, суттєве зниження суспільної небезпечності особи, яка вчинила злочин. 

3.Суд за умови доведення позитивної посткримінальної поведінки особи під 

час досудового розслідування, судового провадження та наявності 

письмового засвідчення думки потерпілого щодо доцільності звільнення, 

своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє 

підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності. 

-  внести зміни у зміст положень ч. 2, 3 ст. 286 КПК. Після слова прокурор 

додати «слідчий за згодою прокурора». 

  - внести зміни у назву та зміст статті 497 КПК і викласти його наступним 

чином. Стаття 497 КПК «Порядок застосування до неповнолітніх 

звільнення від кримінальної відповідальності та покарання із застосуванням 

примусових заходів виховного характеру» 

 1.Суд має першочергово розглянути  можливість застосування до 

підозрюваних, обвинувачених неповнолітніх тих видів звільнення від 
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кримінальної відповідальності, які за умовами та підставами їхнього 

реалізації є більш пільговими.  

 2.Якщо під час досудового розслідування прокурор, слідчий за згодою 

прокурора дійде висновку  про можливість виправлення неповнолітнього, 

який підозрюється або ж обвинувачується у вчиненні вперше кримінального 

проступку, злочину невеликої тяжкості або необережного злочину середньої 

тяжкості без застосування покарання, він складає клопотання про звільнення 

неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної 

відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру і 

надсилає його до суду. 

 3.З підстав, передбачених частиною другою цієї статті, клопотання про 

застосування до неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого звільнення 

від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів 

виховного характеру  може бути складене і надіслане до суду за умови, що 

неповнолітній підозрюваний, обвинувачений та його законний представник 

проти цього не заперечують. 

 4.Під час судового розгляду  суд за наявності підстав, передбачених 

частиною першою цієї статті, може прийняти рішення про застосування до 

неповнолітнього обвинуваченого звільнення від кримінальної 

відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру, 

передбачених законом України про кримінальну відповідальність. 

    - доповнити КПК України статтею 497 -1 КПК. Стаття 497 - 1 КПК 

«Порядок застосування до неповнолітніх звільнення від покарання із 

застосуванням примусових заходів виховного характеру» 

 Якщо під час судового провадження  суддя дійде  висновку, що на 

момент постановлення вироку неповнолітній, який вчинив злочин невеликої 

або середньої тяжкості внаслідок щирого розкаяння та подальшої 

бездоганної поведінки не потребує застосування покарання, він ухвалює 

вирок за яким звільняє неповнолітнього обвинуваченого від покарання із 
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застосуванням примусових заходів виховного характеру, передбачених 

законом України про кримінальну відповідальність. 

   - доповнити КПК України статтею 497 - 2 КПК. Стаття 497 - 2 КПК 

«Порядок застосування примусового заходу виховного характеру у вигляді 

направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи» 

 1.Суддя, оцінивши тяжкість вчиненого діяння, особистісні властивості 

неповнолітнього, обираючи мінімально необхідний  примусовий захід  

виховного характеру, має керуватися тим, що направлення неповнолітнього 

до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків до його 

виправлення, але на строк, що не перевищує трьох років має застосовуватися 

щодо осіб, які не піддаються виховному впливу, не можуть бути виправлені 

шляхом застосування інших заходів. 

 2.Застосування даного заходу у разі вчинення неповнолітнім злочину 

невеликої тяжкості, у разі звільнення неповнолітнього від кримінальної 

відповідальності має обумовлюватися лише виключними обставинами, які 

обтяжують відповідальність неповнолітньої особи. 

 3.Ухвалою суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться 

спеціальна навчально-виховна установа, неповнолітній може бути 

достроково звільнений  від примусового заходу виховного характеру, у 

порядку передбаченому законодавством. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Таблиця А 1 

Про стан направлення прокуратурою клопотань та прийняття рішень 

судом щодо застосування примусових заходів виховного характеру 

за 2016-2017 роки (Одеська область) 

№  Назва показників 2016 2017 

1. Кількість направлених 

прокуратурою клопотань на 

обвинуваченого неповнолітнього 

14 19 

2. Кількість рішень суду про 

застосування примусових заходів 

виховного характеру 

14 17 

З них: 

3. Без визначення виду примусових 

заходів виховного характеру              

( ст. 185, 186 КК України ) 

5 9 

4. Застереження, передача під нагляд 

матері (ст. 185,186,259 КК 

України) 

5 3 

5. Передача під нагляд батьків 1 1 

6. Застереження, передача під нагляд 

батьків 
1 - 

7. Застереження 1 2 

8.  Направлення до спеціальної 

навчально-виховної установи для 

дітей підлітків  (ст. 125, 185, 186, 

КК України)лише за ч. 1,2 ст. 185 

КК України  

1(на 3 роки) 1( на 2 роки) 

9. Обмеження дозвілля та передача 

під нагляд матері строком на 2 

роки  

- 1 

10. Вказано термін застосування 

ПЗВХ; не вказано термін ПЗВХ ( 

крім застереження) 

12 11 
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1 рік - 2 

2 роки 1 1 

 

Таблиця А 2 

Про стан направлення прокуратурою клопотань та прийняття рішень 

судом щодо звільнення від кримінальної відповідальності в м.Одесі та 

Одеській області за 2016-2018 роки  

№  Назва підстав для 

звільнення  

2016 2017 (січень-

липень) 

2018 

1. Загальна кількість 

клопотань щодо 

звільнення від 

кримінальної  

відповідальності 

76 93 56 

З них: 

1.1. На підставі ст.44 КК 

України  
19 45 24 

1.2. На підставі ст. 45 КК 

України  
19 17 14 

1.3. На підставі ст. 46 КК 

України  
7 8 4 

1.4. На підставі ст. 47КК 

України  
2 - - 

1.5. На підставі ст. 48 КК 

України  
3 3 9 

1.6. На підставі ст. 49 КК 

України  
26 20 5 

2.  Суд закрив провадження 

на підставі п.4-8 ч. 1 та ч. 

2 ст. 284 КПК України  

 91 53 

3. Суд відмовив у 

задоволенні клопотання 

про звільнення від 

кримінальної 

 2 3 
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відповідальності і 

повернув клопотання 

прокуророві 

 

 

Таблиця А 3 

Про участь прокурора у судовому розгляді  кримінальних проваджень 

по Україні за 2014-2017 роки 

№  Назва показників 2014 2015 2016 2017 

1. Участь прокурора у 

розгляді судом 

клопотань про 

направлення 

проваджень для 

закриття 

кримінальних 

проваджень  

 

2 042 1 511 1 535 2 514 

2. Розгляд судом 

клопотань про 

застосування 

примусових заходів 

виховного характеру 

 

571 402 345 308 

 

Таблиця А 4 

Про стан прийняття рішень районими судами м. Одеси, м.Львова та 

м. Харькова щодо звільнення від кримінальної відповідальності 

 за 2013-2017 роки  
№ Підстави звільнення 

від кримінальної 

відповідальності 

Районні 

суди 

м.Одеси  

Районні 

суди 

м.Львіва 

Районні 

суди 

м.Харків 

Всього 

1 Загальна кількість 

ухвал звільнення від 

кримінальної 

відповідальності  

499 587 535 1621 

Кількість ухвал за загальними видами звільнення від кримінальної відповідальності 
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2 Ст 44 КК України 29 87 90 206 

3 Ст 45 КК України 17 44 26 87 

4 Ст 46 КК України 123 102 166 391 

5 Ст 47 КК України 12 23 18 53 

6 Ст 48 КК України 42 38 41 121 

7 Ст 49 КК України 240 199 92 531 

Кількість ухвал за спеціальними видами звільнення від кримінальної 

відповідальності 

8 Ст 110-1 КК України   2 2 

9 Ст 111 КК України 1  1 2 

10 Ст 114 КК України   1 1 

11 Ст 212 КК України 21 20 19 60 

12 Ст 263 КК України 1  1 1 

13 Ст 258 КК України   14 14 

14 Ст 255 КК України  1  1 

15 Ст 263 КК України   1 1 

16 Ст 289 КК України 1 1  2 

17 Ст 309 КК України 2 63 41 106 

18 Ст 321 КК України  1  1 

19 Ст 175 КК України 6 1 13 20 

Кількість ухвал звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням 

заходів виховного характеру 

20 Ст. 97,105 КК України; 

ст. 497,501 КПК 

України   

2  3 5 

21 Ст. 97,105 КК України; 

ст. 497,498,500,501 

КПК України   

  6 6 

22 Ст. 97,105 КК України; 

ст. 498,501 КПК 

 1  1 
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України   

23 Ст. 97,105 КК України; 

ст. 286,501 КПК 

України   

 1  1 

 

 

Таблиця А 5 

Про участь прокурора у судовому розгляді  кримінальних проваджень в 

м. Одесі та Одеській області за 2014-2018 роки 

№  Назва 

показників 

2014 2015 2016 2017 (січень-

липень) 

2018 

1. Участь 

прокурора у 

розгляді судом 

клопотань про 

направлення 

проваджень для 

закриття 

кримінальних 

проваджень  

78 88 76 93 56 

2. Участь 

прокурора у 

розгляді судом 

клопотань про 

направлення 

проваджень для 

закриття 

кримінальних 

проваджень щодо 

неповнолітніх 

1 12 3 2 1 

3. Розгляд судом 

клопотань про 

застосування 

примусових 

заходів 

виховного 

характеру 

25 23 14 19 13 
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Діаграми до таблиціА1 

Про стан направлення прокуратурою клопотань та прийняття рішень 

судом щодо застосування примусових заходів виховного  

за 2016-2017 роки  (Одеська область) 
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Діаграма до таблиціА2 

Про стан направлення прокуратурою клопотань та прийняття рішень 

судом щодо звільнення від кримінальної відповідальності в м.Одесі та 

Одеській області за 2016-2018 роки  
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Діаграма до таблиціА3 

Про участь прокурора у судовому розгляді  кримінальних проваджень 

по Україні  за 2014-2017 роки 
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Діаграма до таблиціА4 

Про стан прийняття рішень районими судами м. Одеси, м.Львова та 

м. Харькова щодо звільнення від кримінальної відповідальності за  

2013-2017 роки 
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Діаграма до таблиціА5 

Про участь прокурора у судовому розгляді  кримінальних проваджень в 

м. Одесі та Одеській області за 2014-2018 роки 
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                                                                                                         Додаток Б 

Результати 

анкетування  практичних працівників правоохоронних органів,  

науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу  

зі спеціальними умовами навчання та здобувачів вищої освіти 

(поліцейських). 

 

 

 
                                                                                                                                                  Таблиця Б 1 

 

 

1. У якому регіоні Ви працюєте? 

 

№ Варіант відповіді Кількість % 

1.1. Одеса та Одеська область 170  100 

 

 
Таблиця Б 2 

 

2. Де Ви працюєте? 

 

№ Варіант відповіді Кількість % 

2.1. Суддя - 0 

2.2. Співробітник Прокуратури 42 24.7 

2.3. Співробітник поліції (слідчого 

підрозділу 

71 41.8 

2.4. Науково-педагогічний працівник 

вищого навчального закладу зі 

спеціальними умовами навчання 

20 11.7 

2.5. Здобувач вищої освіти (поліцейський 37 21.8 
 

 

 Таблиця Б 3 
3. Вкажіть будь ласка Ваш стаж практичної діяльності? 

4.  

№ Варіант відповіді Кількість % 

3.1. Від 1 до 3 років 65 38.2 

3.2. Від 3 до 5 років 27 15.9 

3.3. Від 5 до 10 років 30 17.6 

3.4. Від 10 до 20 років 28 16.5 

3.5. Понад 20 років 20 11.8 
 

 

 Таблиця Б 4 
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4.Чи вважаєте Ви, що інститут звільнення від кримінальної 

відповідальності сприяє досягненню мети попередження вчинення 

нового злочину особою, яка вчинила злочин невеликої (середньої) 

тяжкості? 

 

№ Варіант відповіді Кількість % 

4.1. Так 93 54.7 

4.2. Ні 77 45.3 

4.3. Якщо так, по можливості поясніть 

чому 

- 0 

 

 Таблиця Б 5 
5. Чи вважаєте Ви необхідним поширити практику застосування 

звільнення від кримінальної відповідальності щодо осіб, які вчинили 

умисний злочин середньої тяжкості? 

 

№ Варіант відповіді Кількість % 

5.1. Так 47 27.6 

5.2. Ні 123 72.4 

 

 
                                                                                                                                                  Таблиця Б 6 

6. Чи має бути сформульована спеціальна кримінально-процесуальна 

норма (подібно до КПК 1960 р.), яка б безпосередньо визначала порядок 

реалізації положень ст. 97 КК України «Звільнення від кримінальної 

відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного 

характеру» ?  

 

№ Варіант відповіді Кількість % 

6.1. Так 124 72.9 

6.2. Ні 46 27.1 
 

 

 Таблиця Б 7 
7. Чи має бути виокремлений порядок прийняття рішення стосовно 

застосування примусових заходів виховного характеру у разі звільнення 

неповнолітнього від кримінальної відповідальності та 

застосуванняпримусових заходів виховного характеру у разі звільнення 

неповнолітнього від покарання в окремих нормах (частинах норм) КПК 

України? 

 

№ Варіант відповіді Кількість % 

7.1. Так 135 79.4  

7.2. Ні 35 20.6 
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Таблиця Б 8 
8. Як Ви вважаєте особливий порядок здійснення кримінального 

провадження щодо неповнолітніх вимагає формулювання спеціальних 

засад кримінального провадження? 

 

№ Варіант відповіді Кількість % 

8.1. Так 121 71.2 

8.2. Ні 49 28.8 
 

 

                                                                                                                                                  Таблиця Б 9 
9. Як Ви вважаєте процесуальний порядок застосування примусових 

заходів виховного характеру під час звільнення від кримінальної 

відповідальності та звільнення від покарання неповнолітніх має бути 

відмінним, а відповідно регулюватися різними нормами КПК України? 

 

№ Варіант відповіді Кількість % 

9.1. Так 81 47.6 

9.2. Ні 89 52.4 

 

 
Таблиця Б 10 

10. Ваше ставлення до того,що практично відсутнє згадування у 

кримінально-процесуальних нормах, які регламентують звільнення від 

кримінальної відповідальностіпро слідчого та його повноваження, щоє 

необґрунтованим, таким, що не відповідає практиці? 

 

№ Варіант відповіді Кількість % 

10.1. Так 106 62.4 

10.2. Ні 64 37.6 
 

  Таблиця Б 11 
11. Чи вважаєте Ви необхідним включення в текст кримінально-

процесуального кодексу України ст. 285-1 КПК України, яка б подібно до 

змісту ст. 285 КПК України «Загальні положення кримінального 

провадження під час звільнення особи від кримінальної 

відповідальності», визначала б загальні положення кримінального 

провадження під час застосування спеціальних видів звільнення від 

кримінальної відповідальності?  

 

№ Варіант відповіді Кількість % 

11.1. Так 112 65.9 

11.2. Ні 58 34.1 

11.3 Якщо так, поясніть, будь ласка, 

Вашу відповідь 

0 - 
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 Таблиця Б 12 
12. Чи вважаєте Ви необхідним у ст.3 КПК України « Визначення 

основних термінів Кодексу» закріплення законодавцем нових термінів 

«звільнення від кримінальної відповідальності» та «процесуальний 

порядок звільнення від кримінальної відповідальності»? 

 

№ Варіант відповіді Кількість % 

12.1. Так 120 70.6 

12.2. Ні 50 29.4 

 

 
                                                                                                                                                 Таблиця Б 13 
13. Як Ви вважаєте чи залежить ефективність та поширеність 

застосування звільнення від кримінальної відповідальності від якості та 

характеру роз’яснювальної діяльності слідчого, прокурора, судді? 

 

№ Варіант відповіді Кількість % 

13.1. Так 127 74.7 

13.2. Ні 43 25.3 

 
                                                                                                                                                 Таблиця Б 14 
14. Чи доводилося Вам надавати клопотання (проект клопотання) до 

суду щодо звільнення особи від кримінальної відповідальності в зв'язку з 

дійовим каяттям? 

 

№ Варіант відповіді Кількість % 

14.1. Так 67 39.4 

14.2. Ні 103 60.6 
 

 

  Таблиця Б 15 
15. Чи сприятиме більш чіткій кваліфікації обставини та підстави 

звільнення від кримінальної відповідальностіконкретизація (уточнення) 

процесуального порядку застосування такого загального виду 

звільнення, як примирення з потерпілим (ст. 46 КК України)?  

 

№ Варіант відповіді Кількість % 

15.1. Так 140 82.4 

15.2. Ні 30 17.6 
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                                                                                                                                                 Таблиця Б 16 
16. Чи має враховуватися думка потерпілого під час застосування 

спеціальних видів звільнення передбачених Особливою частиною КК 

України?  

 

№ Варіант відповіді Кількість % 

16.1. Так 122 71.8 

16.2. Ні 48 28.2 
 

                                                                                                                                             Таблиця Б 17 
17. Чи доводилося Вам надавати клопотання (проект клопотання) до 

суду щодо звільнення особи від кримінальної відповідальності в зв'язку з 

примиренням винного з потерпілим? 

 

№ Варіант відповіді Кількість % 

17.1. Так 51 30 

17.2. Ні 119 70 

 
                                                                                                                                                 Таблиця Б 18 
18. Чи доводилося Вам надавати клопотання (проект клопотання) до 

суду щодо звільнення особи від кримінальної відповідальності в зв'язку з 

передачею особи на поруки? 

 

№ Варіант відповіді Кількість % 

18.1. Так 32 18.8 

18.2. Ні 138 81.2 
 

                                                                                                                                                 Таблиця Б 19 
19. Чи доводилося Вам надавати клопотання (проект клопотання) до 

суду щодо звільнення особи від кримінальної відповідальності в зв'язку з 

зміною обстановки? 

 

№ Варіант відповіді Кількість % 

19.1. Так 32 18.8 

19.2. Ні 138 81.2 
 

Таблиця Б 20 
20. Чи доводилося Вам надавати клопотання (проект клопотання) до 

суду щодо звільнення особи від кримінальної відповідальності в зв'язку з 

закінченням строків давності?  

 

№ Варіант відповіді Кількість % 

20.1. Так 44 25.9 
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20.2. Ні 126 74.1 

 
                                                                                                                                                 Таблиця Б 21 
21. Чи доцільним є реформування чинногоКримінального законодавства 

в напрямку збільшення кількості спеціальних видів звільнення від 

кримінальної відповідальності, передбачених Особливою частиною КК 

України? 

 

№ Варіант відповіді Кількість % 

21.1. Так 124 72.9 

21.2. Ні 46 27.1 
 

 

                                                                                                                                                Таблиця Б 22 
22. Чи доводилося Вам надавати клопотання (проект клопотання) до 

суду щодо звільнення особи від кримінальної відповідальності на 

підставі спеціальних видів звільнення від кримінальної 

відповідальності, визначених в Особливій частині КК України? 

 

№ Варіант відповіді Кількість % 

22.1. Так 22 12.9 

22.2. Ні 148 87.1 

22.3 Якщо так, вкажіть за якою нормою 

КК України? 

0 - 

 

 

                                                                                                                                                 Таблиця Б 23 
23. Чи виникали труднощі при поданні клопотання (проекту 

клопотання) щодо звільнення особи від кримінальної відповідальності?  

 

№ Варіант відповіді Кількість % 

23.1. Так 6 3.5 

23.2. Ні 164 96.5 

23.3 Якщо так, то з якими труднощами 

на практиці Ви зіткнулися? 

0 - 

 
  Таблиця Б 24 

24. Чи вважаєте Ви, що останнім часом посилилася гуманізація і 

лібералізаціякримінального та кримінально-процесуального 

законодавства? Якщо так, то як цевідбилося на Вашій практиці під час 

застосування звільнення від кримінальної відповідальності? 

 

№ Варіант відповіді Кількість % 

24.1.  Стали частіше звільняти 75 44.1 

24.2. Стали рідше звільняти 10 5.9 
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24.3. Залишилося, як і було 83 48.8 

24.4 Інше 2 1.2 
 

                                                                                                                                                 Таблиця Б 25 
25. Чи вважаєте Ви, що чинне кримінально-процесуальне законодавство 

потребує узгодженості між положеннями статей параграфу другого 

«Звільнення від кримінальної відповідальності» та ст. 497 КПК Україні, 

яка визначає порядок застосування до неповнолітнього обвинуваченого 

примусових заходів виховного характеру в частині уточнення 

процесуального статусу неповнолітнього підозрюваного,обвинуваченого  

під час звільнення його від кримінальної відповідальності? 

 

№ Варіант відповіді Кількість % 

25.1. Так 146 85.9  

25.2. Ні 24 14.1  
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